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  املُقَدمة
  

هللاحلمد رم وأنع على ما يسباً مباركاً،  محداً كثرياً طيالةوأزكى الصمسليمِ   وأتعلى خريِالت ةالربي دحمم  
  .ه أمجعنيوعلى آله وصحبِ

هم هم، وبذلوا جهدأحاطوها بعنايتها، و خبدمتهم، وتقربوا إىل اِهللاتغلُ ل العلماُء السابقونَوبعد، فقد أخلص
  والكدحِ الصابرِ الصربِ، وكانوا مثالَ النيةُتصلَ، وخ العزم منهمها، فصدق أحكامها، وصيانة أصوليف مجعِ
يت  ال اليت خلّفوها، والنفائسِ املستفيضة اليت تركوها، والكتبِ الكبرية املراجعِ على هذا من، وليس أدلُّالدائبِ

بِمتوج ها اخلزائن .  
راثن هذا التزوماملمي :منهجِ " كتابالكالس ةابنِ إىل ألفي لألمشوينِّ"  مالكض الذي ته لشرحِ مهّت 

ةاأللفيوكشف ،غام آراِءها، ومجعِض حاةالن وأقوال هم يف مسائلها، ففاقتش هرةُ شرحة ه شروحاأللفي 
فونَ ااألخرى، وتنافسعلى خدمة هذا الكتابِ والباحثونَملصن فكانت ،سخالكثريةُ له الن عليه ، وقامت 
،  األمشوينِّر بفضلِق علمٍ ي طالبِ كلَّ، حتى جتد والشامِ يف مصر العلمِ حلقاته، وتناولتاحلواشي العديدةُ

ويعترفةبأمهي كتابه  .  
  :جاء عملي يف قسمني، و ودرساًً حتقيقاًالكتاب فاتخذته مادةً للبحث العناية بإىلوهذه األمهية حدت يب 

  الكتابِ من، فما ظهر يف عصرنا من الدارسني الكافيةَ العنايةَمل يلق الكتابفقسم خصصته للتحقيق، 
  . التثبتسنِ وح والدقّة بالضبط اليت مل حتظَ باملواضعِرخ ز- إن اكتملْ - مطبوعاً

 إىل  األقوالِه حمقّقاً حتقيقاً علمياً، ونسبة إلخراجِ إىل جهد، حيتاجة املاد غزير األمشوينِّكتابواحلق أنَّ 
،  نادر تلك املصادرِ أنّ بعضال سيماها، وها ومصادرِ إىل مظان نصوصه، وإعادة الشواهدها، وختريجِأصحابِ

طلوب امل على الوجه األمثلِوذلك ليظهر.   
  الوراقني بقراءة أحد يقوم بأنْ مضى نقنع قرن ربعِقد كنا قبلَ: "١ التواب عبدوكما قال الدكتور رمضانُ

خمطوطةما، وطبع حريفَها بأغالطها والتات املوجودفيهاة ...ا نقنعكما كنبأن يقوم اقبإعادة طبعِ ذلك الور  
  التحقيقِ أساليبأما اليوم، وقد تغيرت.  بال حتقيق مصقولٍ أبيضلى ورقٍ الصفراء، ع الكتبِن مكتابٍ
  .  احلديثُ له الباحثُفإنّ عمالً كهذا ال يطمئن...والنشر

صوصِوحتقيقالن حيتاج فن ن يعالإليه كلُّ م جصوص، فليساً من الننص املراد صِن حتقيقِ مالن شرِ إعداده للن 
 هذه  على استنباطمدقْ أنْ ي، قبلَ معينةً منه نتائج الّذي يستنبطُ النصِ مطالَب بتحقيقِل إنّ الباحثَفحسب، ب

                                                
 .٤ في مقدمة تحقیقھ لكتاب البلغة في الفرق بین المذكر والمؤنث لألنباري - ١



 

  
 

 ب

 عن  اليت بني أيدينا ال تفترق املطبوعة خمطوطاً؛ فكثري من الكتبِ ذلك النص يكونَ أنْ، وليس من الالّزمِالنتائجِ
املخطوطات...يف كثريٍ من األجاءت صحيفحيان مليئةً بالتحريفعن  والت دعبة، تشها مضطربةٌ مشونصوص ،

  ".   األصلِ الذي كتبه مؤلِّفُها
وعليه، فقد حرصيف قسمِ التحقيقِ على أن أقَت دمصبه الن قط  الذي كُلِّفتراً من السمضبوطاً حمر 

حريف، سليماً من االضطراب، مصحيف والتوالتصوصِخواهد والنجاً ما فيه من الشاملنقولةر  .دتهذا وزو 
من الفهارسِ تسهيالً للفائدة بعدد القسم.  

  بدراسةقمت، وفيه ى سابقه أن انبىن عله، بعد لَةزوجمة مقدفقد جعلته كم  من العملاآلخر القسمأما 
ه ه وتالميذ وشيوخ وخلقهه وعلمه ونشأتهبِس األمشوينّ ونة على شخصي بالكالمِالكتاب، فبدأت هذه الدراسةَ

  للناظم، مثّ حتدثتوجزةً م ترمجةً احلديث مالك، فقدمت بني يديِ ابنِ ألفيةمثّ ميمت وجهي شطر. ومصنفاته
ةعن األلفيتروحِ وأمهّيها والشوبعد ذلك.  عليها اليت قامت،تناولت منهجِ " كتابالكالس ةابنِ إىل ألفي مالك  "

نت مرتلترس، وبيبالده وأمهّيته ومصادرروحِه وعالقتاألخرىه بالش  .مثّ بسطتيف  األمشوينِّ على منهجِ الكالم 
هشرح .وتوقّفتاالحتجاجِ مصادرِ عند منها شواه اليت استمد دواألصولِه ،ةحويكأَ الني اتعليها يف الت  

 عرضِب  هذا القسممثَّ ختمت . فيها املنطقِن أثرِ، وما جتلّى م عند األمشوينِّ التعليلِ ظاهرةَوذكرت. هاحتجاجِ
اليت  النتائجِأهم إليهاوصلت .  

ه من اإلنصافعلى أنهي مسبوقةٌ ع والعدل أن أنبلى أنراسةغريِ ب إىل هذه الداألمشوينّ حولَ من دراسة  :
: ومساها ،هـ١٤٠٦سنة  يد الطّويل ا عبد أصدرها الدكتور حممد اليتا وقفت عليه كالدراسةمنها م

، م١٩٩٢عام   عبيد أعدها الدكتور حمسن اليتلدراسةوا. " مالك ابنِ إىل ألفية السالكه منهج وكتاباألمشوينُّ"
مها،  بدارستيهما، وبذال جهدقِبالس بص فاألستاذان حازا قَ". الشروحه بنيت ومرتلَ األمشوينِّشرح: "ومساها

ما ووقدسعماه .الفأمجلتلت ما أمجاله يف دراسيت ما فصه، وفصإىل مواضعِ، وأشرت ظرِ اجتهادفيها، مها؛ للن 
منهاواالستزادة .   
وال يساخلتامِي قبلَنِع اِهللا بفضلِ إالّ االعتراف تبفضلِ، مثَّ هذا العملِه على إجنازِه وعونِ ومن املشرف  

كتور عبداصرالدالن اف وأمانته وصربِ عسه وفيضِه ودقّتهه علموكرم  .  
  على قراءةحمسن عبيد والدكتور أمين الشوا، الدكتور ، احلكمِ جلنة إىل أعضاِء اجلزيلِكما أتقدم بالشكرِ

منه وإصالحِهذا البحث ما انآد .  
 اللغة سمِكرِ منهم رئيس ق وأخص بالذّ– ساتذيت الكرامأل  باجلميلِ والعرفانَال أملك إالّ الشكركذا 

 مهِ مكتبات حمضوا النصح، ومدوا يد العون، وفتحوا أبواب فقد- العربية األستاذَ الدكتور نبيل أبو عمشة
العامرةفكانوا خري ،سند مرشد وخري .  

        مهعنائفَى صخوال ت امرالك مباجلُه لْمع مهانز كَقَدأز ـودوه  
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  يف خدمة إليه باملسامهة فيما قصدتتفّقْ قد و أكونَأنْ، واجلزاء خريجيزيهم عني  تعاىل أن  اَهللاأرجو
تراثاللّغة ةالعربي .للوصولِ جهدي صادقةً فقد بذلت رتواب، فإن قصإىل الص أو أخطأت فلي أجر االجتهاد  

ا هوإن شاء اهللا، وإن أصبتفنِعم .  
لو : ه يف غده إالّ قالَ إنسانٌ كتاباً يف يومإني رأيت أنه ال يكتب: " كالمي بقول العماد األصبهاينّمتوأخ

.  أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجلستحسن، ولو قُدم هذا لكانَ كذا لكان ييد أحسن، ولو زِغُير هذا لكانَ
ن أعظمِوهذا مر، وبالع هدليلُ استيالُءو قصِ النملة١". البشر على ج  

ِهللاواحلمد ر الع الَبنيم  
  

  سهري خري اهللا                                                            
  هـ١٤٣٢/ربيع األول/٢٥                                                           

  م٢٠١١/شباط/٢٨                                                            

  
  

                                                
 .٨ انظر قول األصبھاني في مقدمة مناھج شروح ألفّیة ابن مالك - ١



  
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

                   
  
  

                             
 
 
  
 
 
 
 



  
  
  

  

  
  

         ١  األمشوينّ          
          ١٢  ة ابن مالك وشروحهاألفي  
          منهج الس١٧  ة ابن مالكالك إىل ألفي  
  ٣٠   يف االحتجاجمذهب األمشوينّ          
          األصول الن٣٧  ة عند األمشوينّحوي  
          ٤١  عليل عند األمشوينّظاهرة الت  
           خامتة بأهمتائجالن  

  
  

٤٤  
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ـِي   ١اُألشـــمون

  
  :امسه ونسبه

د بن بن يوسف بن حمم ن عيسىال خالف يف اسم األمشوينّ، وال يف نسبه، فهو أبو احلسن، علي بن حممد ب
الشاإلمام األصويلّ ،رفمس بن الشالش ين٢، املعروف باألمشوينّافعي٣، امللقّب نور الد.  

  :٤نشأته وسريته
، واشتغل بالعلم وأقبل على العلماء منذ نعومة ٥باع بنواحي قناطر السهـ٨٣٨يف شعبان سنة ولد األمشوينّ 

ابن مالك، كلّ ذلك، وهو ابن ست عشرةَ ة  وألفي،٧ ومجع اجلوامع،٦املنهاجأظفاره، فحفظ القرآن الكرمي، و
  . سنةً

عليم، وانتشار املدارس، يف مي تلك الفترة، وحرص املماليك على العلم والتوساهم ازدهار اجلانب التعلي
وصار مقصداً لطالّب العلم، ينتفعون  ،هـ٨٦٤سنة  الذي تصدى لإلقراء والتدريس،  كاألمشوينّعلماَءنبوغ 

  . به، وينهلون من علمه
  فيها،القضاء لتولّي ٩هـ، إذ أُرسل إىل دمياط٨٨٥ سنة حج إىل أن ٨متكسباً بالشهادة  أبو احلسنوبقي

 وأقام انتهت حمنته،ه فيها ويسعفه إىل أن  ميد١١ستادار، كان األةً مد١٠رسيم بالتنحت ام مثّ،فدام ثالث سنني
فع . وأشغاله١٢اً على نيابتهمستمرواحي به غاية النوألهل تلك الن.  

                                                
شرح األشموني "ورسالة الدكتور محسن عبید  .١٣-٩األشموني وكتابھ منھج السالك : دراسة الدكتور محمد عبد المجید الطویل:  لالستزادة انظر- ١

، ١/١٥٣كشف الظنون ، و٤٩١/ ١، والبدر الطالع ٤/١٦٥، وشذرات الذھب ٦/٥انظر ترجمتھ في الضوء الالمع و. ٣٣-٢٩" ومنزلتھ بین الشروح
 . ٢٢٥، ١٨٤، ٧/٣٨، ومعجم المؤلفین ٣٦٠، والمدارس النحویة لشوقي ضیف ٥/١٠واألعالم 

 ذات بساتین ونخل كثیر سمیت باسم ، وھي قصبة كورة من ُكَور الصعید األدنى غربي النیل،وھي مدینة قدیمة عامرة آھلة ِنسبة إلى ُأشمون، - ٢
 .١/٢٠٠) أشمون(انظر معجم البلدان . ام بن نوحعامرھا وھو أشمن بن مصر بن بیصر بن ح

 .٥/١٠األعالم ،  و١/٤٩١، والبدر الطالع ٤/١٦٥الذھب شذرات ، و٦/٥الضوء الالمع  انظر - ٣
 . ٦/٥ ضنت المصادر بالحدیث عن حیاة األشموني، والكالم اآلتي من الضوء الالمع - ٤
ھذه القناطر الملك الظاھر ركن الدین بیبرس البندقدارّي، وأّول من أنشأ .  وھي على حدود القاھرة من جھة المغرب، تعرف قدیمًا بالحمراء الدنیا- ٥

 . ٢/١٤٦انظر المواعظ واالعتبار للمقریزي . ونصب علیھا سباعًا من الحجارة، فقیل لھا قناطر السباع من أجل ذلك
والكتاب مختصر . ھـ٦٧٦لإلمام محیي الدین أبي زكریا، یحیى بن شرف النووي الشافعي المتوفى  سنة   منھاج الطالبین في فروع الشافعیة،- ٦

انظر كشف الظنون .  ھـ٦٢٣محرر في فروع الشافعیة، لإلمام أبي القاسم عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني المتوفى في حدود سنة لكتاب ال
٢/١٦١٢. 
ئة مصنف مشتمل  جمعھ من زھاء م.ھـ٧٧١ المتوفى  سنة لتاج الدین؛ عبد الوھاب بن علي بن السبكي الشافعي، جمع الجوامع، في أصول الفقھ، - ٧

 .١/٥٩٥انظر كشف الظنون . على زبدة ما في شرحیھ على مختصر ابن الحاجب والمنھاج مع زیادات وبالغة في االختصار
وفي ذلك إشارة إلى الفقر، إذ كان القوم یتورعون عن مثل ھذا العمل إال عند .  تدریس النحو والتصنیف فیھأنھ كان یأخذ األجرة على:  أي- ٨

 .الحاجة
 .٢/٤٧٢) دمیاط(انظر معجم البلدان .  والنیل)البحر األبیض المتوسط(بحر الروم  على زاویة بین ،قدیمةمصرّیة مدینة :  دمیاط- ٩
 .وھو الحجر أو اإلقامة الجبریة في لغتنا المعاصرة. أمر یصدر من الجھة المختصة بعقوبة شخص ما؛ وذلك بوضعھ تحت المراقبة:  الترسیم- ١٠
 . ھو الذي یتولى نفقة القصور السلطانیة، وھو رئیس الخدم السلطاني: ار األستاد- ١١
 .تولي القضاء في دمیاط:  أي- ١٢
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هـ، وذكر ٩١٨ بسنة ٢هـ تقريباً، وحددها الشوكاين٩٢٩ّ أنها ١اختلف يف سنة وفاته، فذكر ابن العماد
  .  هـ٩٠٠ أنها سنة ٣بعض  احملدثني

  :علمه
، فهو من فقهاء الشافعية، وعلى معرفة بعلم القراءات، واحلديث، ٤"يف مجيع العلوم"برع النور األمشوينّ 

ته مصر يف القرن العاشر ربما كان أنبه حنوي أخرجو"واألصول، والفرائض، واملنطق، والشعر، واللّغة، 
٥"اهلجري.  

جيده كثري االطّالع على أقوال من سبقه من النحاة، "  مالكمنهج السالك إىل ألفية ابن"والناظر يف كتابه 
خبرياً مبصنفات ابن مالك خاصة، ومصنفات شراح األلفية عامة، حافظاً جامعاً، مستعيناً بذهنه املتقد يف 

  .تعليالته وتفصيالته، مزيناً كالمه بنظم آرائه
 بني أهل رجح على السيوطيورِفعة مرتلته، حتى ه،  شأنِه، وعلُواج أمرِور وكان كلّ ذلك سبباً كافياً ل

  .٦زمانه

  :خلُقه
وقد صرب يف حمنته، فكانت . عرف األمشوينّ بصالحه وتقواه، ويف اختياره لتولّي القضاء دليلٌ على ذلك

  . عودته للقضاء بعدها دليالً آخر على براءته ونزاهته
وظلّ يف عسره ". ز وبرع يف الفضائلمتي : "٧وقرن األمشوينّ العلم بالعمل، حتى وصفه السخاوي بقوله

، مع حسن خلق، ٩ وكان متواضعاً، جيلّ العلماء، وينافح عنهم.٨"متقشفاً يف مأكله وملبسه وفرشه"ويسره 
  . ١٠.."واألحسن أنْ يقال: "ورعاية للحق، فإن بدا له صواب قبله، وإن بدا له غري ذلك قال

  :شيوخه
 أنه أخذ ١١وقد ذكر ابن العماد. تعاطى أبو احلسن علوماً كثرية، وأخذ عن العلماء يف خمتلف العلوم

هو ١٢القراءات عن ابن اجلزري وهذا فيه نظر؛ ألنّ ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممبن يوسف د بن علي 

                                                
 .٤/١٦٥ شذرات الذھب - ١
 .١/٤٩١ البدر الطالع - ٢
وانظر تحقیق الدكتور الطویل في . ٥/١٠، والزركلي في األعالم ١٨٧١، ١٦٠٦، ٢/١٦٠٥، ٢٠٨، ١/١٩٥ كحاجي خلیفة في كشف الظنون - ٣

 .١٢-٩ھذه المسألة في كتابھ األشموني وكتابھ منھج السالك 
 .١/٤٩١ البدر الطالع - ٤
 .٣٦٠ المدارس النحویة لشوقي ضیف - ٥
 .٦/٥ الضوء الالمع - ٦
 .٦/٥ الضوء الالمع - ٧
 .٤/١٦٥ شذرات الذھب - ٨
 .وسیأتي الكالم علیھ في تصانیفھ. "لیس في اإلمكان أبدع ِمّما كان): "ھـ٥٠٥ت (قول حّجة اإلسالم الغزالّي  وقد رّد على البقاعي انتقاده - ٩
 .٤٢٨، ٣٦٧، ٢٥٧  الّنص المحقق انظر- ١٠
 .٤/١٦٥ شذرات الذھب - ١١
 .٢٩٢-١١/٢٩١، واألعالم ٢٦٠-٩/٢٥٥انظر ترجمتھ في الضوء الالمع   - ١٢
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العمريالد ،مشقيمث الش ،ريازيالش ،افعياحملقرئ، املين، أبو اخلري، ، مشس الداملافظ، احلث، داملخ، ؤرر، فس
 هـ، واألمشوينّ ولد٨٣٣فابن اجلزري هذا، وهو صاحب النشر تويف سنة . اظمنال، بياينّالحوي، نالفقيه، ال

  .ومل أقف على مقرئ عرف بابن اجلزري بني أهل زمانه غري املذكور! هـ ٨٣٨سنة 

  : أوهلموذكر أنّ؛  أمساء بعض شيوخه١وأورد السخاوي يف الضوء الالّمع
-ريجور اجلَود: ٢ النبن حمم بن علي بن أمحد بن احلاج نصر العالء علي،أو الن ور بن الفقيه ور بن الن

وقد خيتصر فيقال،ينناصر الد :مثّ، ناصر اجلوجري الد مياطيالقاهري الش افعي،وبابن  ويعرف باحلصري 
 هـ٨٢٦ل منها إىل القاهرة يف حدود سنة  حتو مثّ، ونشأ ا،٣رجوجبِهـ ٨١٠ أو ٨٠٩سـنة ولد . ناصر

عر  واعتىن بنظم الشهـ، فربع يف النحو والفقه والعروض،٨٢٨وانتقل لدمياط يف سنة . فقرأ يف املنهاج وغريه
   .ومل تذكر سنة وفاته. ٤رصعة احلُابصنوهادة  بالشبوتكس. فأحسنوالفنون 

  : العربيةو م الفقه والفرائضوممن أخذ عنه
-ساحيارِم٥ الش:  

أمحد بن عليبن أيب بكر الش هاببن الن ور بن الزارِين الشمثّ،مساحي القاهري ـ الشاملقرئ افعي 
الفرضي.   
وطاف البالد، فكانللعلم، د جترم حون برع يف الفرائض واحلساب والقراءاتممن تصانيفهو.  والن :

)هـ، وقد جاوز الثّمانني بيسري٨٥٥نة تويف س .٦)شرح على جمموع الكالئي.  
-لّي٧ اجلالل املَح:  
حممد بن إبراهيم املَد بن أمحد بن حمملّحيالش امل، صويلّاأل ،افعيوكان مهيباً . بالقاهرةويفت و ولد.رفس 

اعاًصدلَ، يواجه بذلك الظَّ باحلقن إليه، فال يأذن هلمام، ويأتوكَّاحلُ ةَم. كرب فامتنعرض عليه القضاء األوع. 
 يف )كرت الراغبني(له  و،)تفسري اجلاللني(أمتّه السيوطي جالل الدين، ومسي  ؛ يف التفسري مشهوراًوصنف كتاباً

شرح املنهاج يف فقه الشتويف سنة . وغري ذلك يف أصول الفقه، ) مجع اجلوامع يف حلّالعالبدر الطّ(، وةافعي
  .هـ٨٦٤
  

                                                
٦/٥ - ١. 
 .٥/٢٦٢ انظر ترجمتھ في الضوء الالمع - ٢
 .٢/١٧٨) جوجر(انظر معجم البلدان . طبجیمین مفتوحتین وراِء، بلیدة بمصر من جھة دمیا: َجوَجُر - ٣
 ).حصر(انظر اللسان .  وتضم الصاد وتسكن تخفیفًا. الذي یبسط في البیوت؛ وھو جمع َحِصیر:الُحُصَر - ٤
اِرْمساح؛ وھي قریة كبیرة من أعمال دمیاط ـ نسبة إلى شوالشـاِرمساحّي. ١/٣٢٠جم المؤلفین ، ومع١٧-٢/١٦ انظر ترجمتھ في الضوء الالمع - ٥

 .٣/٣٠٨) شارمساح(انظر معجم البلدان . في مصر
انظر كشف الظنون . ھـ٧٧٧ المجموع في علم الفرائض، للشیخ أبي عبد اهللا شمس الدین محمد بن شرف الكالئّي الفرضّي الشافعي، ت - ٦
 .٦/١٥٧، واألعالم ٢/١٦٠٥
 .٥/٣٣٣، واألعالم ٢/٣٨٧، وبغیة الوعاة ٤٠-٧/٣٩ انظر ترجمتھ في الضوء الالمع - ٧
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-لْقَيينلَم الب١ الع:  
. افعي الش القاهري، األصل٢يينقَلْ الب، أبو البقاء،ين علم الد،صاحل بن عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل

فقه بأخيه عبد الرمحن بالقاهرة، وناب . ة واحلديث وغريها من العلومالزم االشتغال يف الفقه وأصوله والعربي
غايةً يف الذّكاء  ،ماماً فقيهاً عاملاًفكان إ ـ، ه٨٢٤سنة  لإلفتاء والتدريس بعد موته رعنه يف احلكم، مث تصد

 مهاباً له ،الم فاشياً للس،ا بشوشاً طلق احملياحلني، حسن االعتقاد يف الص، فصيحاً، طلق العبارة،وسرعة احلفظ
.  واملبهماتكثري من املتون والفوائد ذاكراً ل، فكهاً، لطيف احملاضرة،ةة والعام ووقع يف صدور اخلاص،جاللة

 مرات، وتويف وهو على القضاء سنة  وعزل وأعيد ست هـ،٨٢٧ – ٨٢٥ة سنة يار املصريالد وويل قضاء
  . ، وغري ذلك)ذكرةالت(، و)الغيث اجلاري على صحيح البخاري(، و)ديوان خطب: (من كتبه. هـ٨٦٨
-اويرف املُن٣ الش:  

حيىي بن حممد بن حممدد بن حمم بن أمحد، أبو زكريا، شرف الدين املناوي،من أهل القاهرة،  فقيه شافعي ،
داً واقتفاًء كان من حماسن الدهر ديناً وصالحاً وتعب . ونسبته إليها٤نية اخلُصيب أصله من م،منشأه ووفاته ا

للسنداً وحاالً وقاالًة وتواضعاً وكرماً وبذالً وتود،مع الش هامة والته للفقراءوج،حسن و ،غبة يف البذل هلم والر
له تصانيف  و.دت سريته، ومدحه بعض كبار الشعراءة، ومحيار املصريويل قضاء الد. طفالعشرة واملداعبة واللّ

حاشية (و، افعي وكالمها يف فروع الفقه الش)ةحاشية على شرح البهجة الوردي(و، )شرح خمتصر املزينّ: (منها
  . رثاه كثريونهـ٨٧١ سنة ا ماتمولَ . وفوائدوله نظم ونثررية،  يف الس)هيلينف للسعلى الروض األ

-جيي٥ الكاف:  
حممد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومياحلنفي ين، أبو عبد حميي الد ،جييصويلّأفقيه،  اهللا الكاف ،

حمدويفّ، ، ، بياينّ، صريفّث، حنوير، صمفسمنطقيحكيم ، ،اشتغل بالعلم منذ صغره، وارحتل .صل األرومي 
وكان صحيح العقيدة، سليم الفطرة، واسع العلم، حمباً ألهل . يف طلبه، ولقي العلماء األجالّء وأخذ عنهم

 ١٤ يوطي والزمه الس وظهرت فضائله، مبصر،واشتهر.  الصدقة والبذل، صبوراً على األذىاحلديث، كثري
ة وانتهت إليه رياسة احلنفي عديدة، ويل وظائف .حوجي لكثرة اشتغاله بالكافية يف النيوعرف بالكاف .سنة
عادة يف شرح أنوار الس(، و)اريخخمتصر يف علم الت(، و)شرح قواعد اإلعراب( :، منها جليلةله تصانيف .مبصر

(، و )نزهة املعرب(، و)هادةكلميت الشالتهـ٨٧٩تويف سنة . ، وغريها كثري)فسرييسري يف قواعد الت.  
  

                                                
 .٣/١٩٤، واألعالم ٣١٤-٣/٣١٢ انظر ترجمتھ في الضوء الالمع - ١
 ).طوق(، و)جسر(انظر التاج . َجْسُر بُن َشْیِع اهللا بن أَسِد بِن َوَبَرةوأبو القین ھو . حيٌّ ِمن ُقضاَعَة، وھم  َبني الَقْین: أصل َبْلَقْین- ٢
 .١٣/٢٢٧، ومعجم المؤلفین ٨/١٦٧، واألعالم ٢٥٥-١٠/٢٥٤ انظر ترجمتھ في الضوء الالمع - ٣
انظر . مدینة كبیرة حسنة كثیرة األھل والسكن على شاطىء النیل في الصعید األدنى.  ثم السكون ثم یاٍء مفتوحة المیمضمب:  ُمنیة أبي الُخَصیب- ٤

 .٥/٢١٨) منیة(معجم البلدان 
 .١٠/٥١، ومعجم المؤلفین ٦/١٥٠، واألعالم ١١٩-١/١١٧ انظر ترجمتھ في بغیة الوعاة - ٥
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-١ البكتمري:  
حممد بن عمر بن قطلوبغا، سيف د بن حممالدين البكتمري،  ،احلنفيمصريصل، وصفه ابن  األ، تركي

 بديع ،ين وغريهافسري وأصول الدة والتة يف الفقه وأصوله والعربيإمام عالم .ةيار املصريق الداهلمام مبحقّ
حقيقالت،يف تقريره متأنٍّ،ظر واملطالعة بعيد الن ،لف مع سلوكه طريق الس،هجد  ومداومته على العبادة والت

فسري ى تدريس الفقه والتتولّتصدى لإلقراء، و.  وترك اخلوض فيما ال يعنيه،نياواالنقباض عن بين الد، واجلماعة
له ، و٢رايفّللقَ الفصول يف األصول تنقيحالبن هشام، وشرح وضيح  على الت كتب حاشية.يف عدة مدارس
  .هـ٨٨١تويف سنة . مصنفات أخرى

-مس البامي٣ الش:  
حممد بن أمحد بن حمممس د بن أمحد بن حممد بن الفقيه أمحد بن قريش، الشنسبة لبلدة  - األصل البامي
عيد بالص-القاهري الش املعروف ،افعية واألصول والفرائض واحلساب والف.  بالباميقه له علم بالعربي

فتح : (من آثاره .دودين والت مع العلم والدف،هو قانع متعفِّو. والقراءات، وتصدر لإلفتاء واإلقراء والتدريس
تويف سنة ). حاشية على شرح صحيح البخاري للكرماينّ(، و)نبيهتصحيح الت(و، )شرحه( و، يف الفقه)املنعم
٨٨٥خاويلف بعده يف طبقته مثله رمحه اهللامل خي" :٤هـ، وقال عنه الس."  

هذا ما يأ أن أحصيه من املشايخ الذين أخذ عنهم األمشوينّ، ولعلّ املالحظ أنّ حتصيله النحو من بطون 
أخذ عنه،  الوحيد الذي النحوي املشهورالكافيجي هو  الكتب أوسع من أخذه عن شيوخه يف هذا العلم، ألنّ

  . أكثر مشاخيه من الفقهاء والقراء وأصحاب احلديث والتفسريو

  :تالميذه
ذ عنه العربية ومل يذكر أنّ من تالميذه من أخ، ٥برع نور الدين األمشوينّ بعلوم شتى، وانتفع به خلق كثري

ريس علم واحد؛ فدرس الفقه، والعربية، والقراءات، وعد من أئمته، وربما كان مرد ذلك إىل أنه مل خيتص بتد
فكان منهم من أخذ الفقه عنه، كأمحد بن أيب بكر : وكان له تالميذ أخذوا عنه هذه العلوم. واألصول، وغريها

اذيلّ املقرئ القاهريالش افعيالش د األنصارين قرأ على األ. ٦ابن حممالم ومنهم ممشوينّ كعبد اهللا بن عبد الس
،مياطيين الداملعروف ابن موسى بن عبد اهللا اجلمال بن الزة .٧الم بابن عبد السن تلقّى منه العربيومنهم م 

                                                
 .٧/٥٠، واألعالم ١/٢٣١، وبغیة الوعاة ١٧٥-٩/١٧٣ انظر ترجمتھ في الضوء الالمع - ١
 .، مفسر، ومشارك في علوم أخرى فقیھ، أصولّي بن عبد اهللا، المشھور بالقرافي، شھاب الدین، أبو العباس،إدریس بن عبد الرحمنأحمد بن  - ٢

 . ١/١٥٨، ومعجم المؤلفین ١/٤٩٩انظر كشف الظنون . ھـ٦٨٤توفي سنة 
 .٨/٣١٦، ومعجم المؤلفین ٤٩-٧/٤٨ انظر ترجمتھ في الضوء الالمع - ٣
 .٧/٤٩ الضوء الالمع - ٤
 .٦/٥ الضوء الالمع - ٥
 .٢٦٣-١/٢٦٢ الضوء الالمع - ٦
 .٥/٢٦ الضوء الالمع - ٧
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، وله ٢، خطيب جامع طولونافعي الش القاهري مث١ّين اجلوجرينور الد بن داود بن سليمان، عليوالفرائض ك
  . ٣هـ٨٨٧شرح على األلفية، وغريها، تويف سنة 

الميذَ الزموا األمشوينّ، أو أملى عليهم كتبه، ونتج عن ذلك فقدان كثري من مصنفاته، ومل تذكر املصادر ت
  .كما سيأيت

  :مـصنـفـاتـه
. مل تقتصر مصنفات أيب احلسن األمشوينّ على العربية، وإنما عرفت له تصانيف يف الفقه وأصوله وغريمها

انيفه اليت تيسر يل أن أهتدي إليها، وقد جعلتها يف ثالثة وذاعت مسعتها وانتفع الناس ا، وسأذكر فيما يأيت تص
  .ما نِسب إليه ومل أقف عليه: املخطوط، والقسم الثّالث: املطبوع، والقسم الثّاين: القسم األول: أقسام

  : تصانيفه املطبوعة-
  .وسيأيت تفصيل الكالم عليه:  منهج السالك إىل ألفية ابن مالك-١
 ينلتاج الدوهو نظم األمشوينّ لكتاب مجع اجلوامع : يف نظم مجع اجلوامع) أو البدر الطّالع(وامع  ملع اللّ-٢

عبد الوهاب بن عليبن الس بكيالش جز. ٤، موضوعها يف الفقه)هـ٧٧١ت  (افعيل الروأو :  
  "الْمهيمـنِ الْـعـليالْحمـد ِهللا شمونِي علي      ٱيقُولُ ذُو التقْصريِ الـ"

  :وآخره
  الكَرِيـمِ ظَـاهـرا       وبـاطـنـاً  وأوالً   وآخــراوالْحمـد ِهللا "

ـبِ  ثُمحالصو  ـهآلو  بِيلَى الـنع       بالـر  ــالمسـالةٌ  وص   
  "     وحســبنا اُهللا  تعـالَى وكَفَـى٥   ما جاد باجلَود سـحاب وكَفَـا

ويف املكتبة األزهرية نسخة خطية للنظم ). ٩٧٢٢( نسخة للنظم خبطّه يف مكتبة األسد برقم ولألمشوينّ
رح وقد طبع النظم ضمن ش). ٦٧( للنظم برقم  أخرىويف جامعة أم القرى نسخة خطية). ٣٠٣٥٤٠(برقم 

 رمسية يف . ٦"معإسعاف املطالع بشرح البدر الالّ"بـ، املعروف )هـ١٣٣٨ت(التقّق يف رسائل علميوح
  .جامعة أم القرى مبكّة املكرمة

                                                
 .وھرّينور الدین الج: ٧/٩٠ وفي معجم المؤلفین - ١
ن موسى علیھ السالم ناجى إ:  وقیل، وھو مكان مشھور بإجابة الدعاء: قال ابن عبد الظاھر قرب القاھرة،ذا الجامع موضعھ یعرف بجبل یشكر ھ- ٢

وأزال ھـ، ٦٩٦ھـ ، ثم جّدده المنصور حسام الدین الجین ٢٦٥، وفرغ منھ سنة ھـ٢٦٣ابتدأ بنیانھ في سنة  بناه أحمد بن طولون، .ربھ علیھ بكلمات
كریب، وبلطھ وبیضھ ورتب فیھ تفسیر القرآن الكریم، ودرسًا لحدیث النبي  ، ودرسًا للطب، وقرر للخطیب معلومًا، وجعل لھ eكل ما كان فیھ من ت

 .مة، وعمل بجواره مكتبًا إلقراء أیتام المسلمین كتاب اهللا عز وجل، وغیر ذلك من أنواع القربات ووجوه البرإمامًا راتبًا، ومؤذنین وفراشین وقو
 .٢٦٨ -٢/٢٦٥المواعظ واالعتبار للمقریزي انظر 

 .٧/٩٠، ومعجم المؤّلفین ٥/٢١٩ الضوء الالمع - ٣
 .٧/٣٨فین ومعجم المؤل٥/١٠، واألعالم ١/٤٩١، والبدر الطالع ٤/١٦٥، وشذرات الذھب ٦/٥ ذكر في الضوء الالمع - ٤
 ).وكف(، واللسان )جود(انظر الصحاح . سال: وكف. المطر الغزیر:  الّجود، بفتح الجیم- ٥
 .٣٣٠ إلى المتون العلمّیة  الدلیل- ٦
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  صورة للورقة األخرية من نسخة خطية لنظم مجع اجلوامع خبط األمشوينّ

  :  تصانيفه املخطوطة-
، ١وهو شرح لألمشوينّ على نظمه مجع اجلوامع، ذكره ابن العماد: ملع اللوامعشرح  مهع اهلوامع يف -١

  ). ١٠٧٠( برقم مكتبة مدريد العامةولألمشوينّ نسخة خبطّه يف 
أما بعد، فهذا شرح ..اهللا أمحد محداً أستفتح به أبواب الدخول. بِسم اهللا الرمحن الرحيم": وأول الشرح

املسماة بلمع اللوامع يف نظم مجع ...وجيز على منظوميت جلمع اجلوامع، يف أصول الفقه، وأصول الدين
   ".ولقّبته مع اهلوامع يف شرح ملع اللوامع... اجلوامع
كان الفراغ من هذا التقييد املبارك بعد العصر من اليوم املبارك حادي عشر احملرم احلرام ": رحآخر الشو
  ٢." األمشوينّ على يد مؤلفه عليهـ٨٨٨سنة 

                                                
 .٤/١٦٥ شذرات الذھب - ١
 دار الكتب الوطنیة بتونس ،أسماء أشھر الكتب العربیة الموجودة بخزائن كتب دولة إسبانیا، للشیخ محمد محمود بن التالمید التُّْرُكِزي الشنقیطي - ٢

 .١٨٦٧٥مكتبة حسن حسني عبد الوھاب رقم 
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  صورة غالف نسخة خطية هلمع اهلوامع خبط األمشوينّ



 

9 
 

  
  صورة الورقة األوىل من نسخة خطية هلمع اهلوامع خبط األمشوين

  
واموع كتاب يف فروع الشافعية، أليب علي حسني بن شعيب املعروف :  الينبوع يف شرح اموع-٢

 نجيى شرحه .١)هـ٤٣٠ت (بابن السموع، ومسموع" شرح األمشوينّ االينبوع يف شرح ا ." رحذُكر الش
نسخة خطية يف " الينبوع"ولشرح األمشوينّ املسمى . ٤، ومعجم املؤلّفني٣، وكشف الظّنون٢يف هدية العارفني

  ).٣٠٩٤٧٩(املكتبة األزهرية برقم 
ذكرت يف فهرس املخطوطات العربية، يف مكتبة األوقاف العامة يف :  أرجوزة يف الضرورات الشعرية-٣
  ٣/١٨٠.٥بغداد 

                                                
 .٢/٢٣٩، واألعالم ٢/١٦٠٦ كشف الظنون - ١
٥/٧٣٩ - ٢. 
٢/١٦٠٦ - ٣. 
٧/١٨٤ - ٤. 
 .١٢ األشموني وكتابھ منھج السالك - ٥
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-صانيف اليت نسبت إىل األمشوينّ ومل أقف عليها الت:  
  .١ذكره السخاوي والشوكاينّ:  شرح بعض التسهيل البن مالك-١
   .منهاج الطّالبني للنووي  أنّ األمشوينّ نظم ٢ورد يف كتايب ابن العماد والزركلي: نظم املنهاج يف الفقه -٢
٣-وا : نظم املنهاج للحليميهوحلليمي أبو عبد اهللايخ اإلمام حسني بن احلسن الش ،اجلرجاينّ احلليمي  
الشيف حنو  وهو كتاب جليل يف شعب اإلميان منهاج الدين،:امسه الكاملواملنهاج . ) هـ٤٠٣ ت(، افعي 

 وسبعني باباً؛ ةثالث جملدات، فيه أحكام كثرية ومسائل فقهية وغريها مما يتعلق بأصول اإلميان، رتبه على سبع
. ٣ ذكر النظم إمساعيل باشا البغدادي، وحاجي خليفة، وعمر رضا كحالة.على أن لإلميان بضعاً وسبعني شعبة

وقد يكون لألمشوينّ . وميكن أن يكون هناك من وهم وخلط بني نظم املنهاج للحليمي، ونظم املنهاج يف الفقه
  .واهللا أعلم. أحدمها، مث نسب إليه اآلخر خطأ

  .٢ذكره ابن العماد، والزركلي:  شرح نظم املنهاج يف الفقه-٤
اجلنس والنوع : واأليساغوجي لفظ يوناينّ، معناه الكليات اخلمس؛ أي:  نظم أيساغوجي يف املنطق-٥

ونظم األمشوينّ هذا الباب كما ذكر . والفصل واخلاصة والعرض العام، وهو باب من األبواب التسعة يف املنطق
  .٤ةالسخاوي، والشوكاينّ، وحاجي خليفة، والزركلي، وعمر رضا كحال

وكتاب األنوار يف الفقه الشافعي، صاحبه : على األنوار لعمل األبرار لألردبيلي) أو تعليقة( حاشية -٦
ولألمشوينّ تعليقة عليه كما ذكر ). هـ٧٩٩ت (عي الشيخ اإلمام مجال الدين بن إبراهيم األردبيلي الشاف

  .٥السخاوي، وحاجي خليفة، و عمر رضا كحالة
٧-موع للكالئيد :  نظم اين حمميخ أبو عبد اهللا مشس الدموع يف علم الفرائض، مؤلّفه الشوكتاب ا

 افعيالش الفرضي وحاجي ). هـ٧٧٧ت (ابن شرف الكالئي ،خاوينظم األمشوينّ الكتاب، ذكر ذلك الس
  .٦خليفة
دمي "يف كتابه ، )هـ٨٨٥ ت(برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي،  رد لألمشوينّ على البقاعي؛ -٨

األركان يف ليس يف اإلمكان أبدع مة اإلسالم  على فيه اعترضإذ. "ا كانميف  )هـ٥٠٥ت  (الغزايلّ حج
ني كالم أهل الوحدة من الفالسفة واإلسالمي" ا كانمليس يف اإلمكان أبدع م: "إحيائه، ولَمح إىل أنّ قوله

.  أنّ األمشوينّ رد على البقاعي انتقاده قول الغزايلّ املُشار إليه٨وذكر السخاوي. ٧ اهللا هو الوجودالقائلني بأنّ
  .وكالم السخاوي ال يتعين به كون رده مصنفاً أو رسالة، وال دليل يشري إىل وصفه أو يبين حقيقته

                                                
 .١/٤٩١، والبدر الطالع ٦/٥ الضوء الالمع - ١
 .٥/١٠، واألعالم ٤/١٦٥ذرات الذھب ش - ٢
 .٧/٣٨معجم المؤلفین ، و٢/١٨١٧، وكشف الظنون ٥/٧٣٩ ھدّیة العارفین - ٣
 .٧/٢٢٥، ومعجم المؤلفین ٥/١٠، واألعالم ١/٢٠٨، وكشف الظنون ١/٤٩١، والبدر الطالع ٦/٥ الضوء الّالمع - ٤
 .٢٢٥، ٧/١٨٤، ومعجم المؤلفین ١/١٩٥، وكشف الظنون ٦/٥ الضوء الالمع - ٥
 .٢/١٦٠٥، وكشف الّظنون ٦/٥ الضوء الالمع - ٦
 . ١/٥١٣لظنون  انظر كشف ا- ٧
 .٦/٥ الضوء الّالمع - ٨
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 مصنفات األمشوينّ املطبوع منها واملخطوط واملنسوب إليه أنه صنف يف موضوعات وبذا جيد الناظر يف
شتى، كالنحو والفقه واألصول والشعر والفرائض واملنطق، ويف هذا دليل على سعة اطّالعه ورغبته يف حتصيل 

  .على أنّ مؤلّفاته ال خترج عن النظم والشرح والتحشية. العلوم والتصنيف فيها
  .ختلفت مصنفاته فيما بينها يف احلجم، فكان منها املوجز، ومنها املتوسط، ومنها املطولوا

وكان لطبيعة العصر الذي عاش فيه األمشوينّ أثر يف ميله إىل الشرح أو النظم على حساب التأليف، إذ 
لكتابٍ صنفه عالم ، فجاءت كتب األمشوينّ شرحاً أو نظماً ١عصر املماليك اتسم بتصنيف الشروح على املتون

   .من قبل، له شروح وتعليقات عديدة
 نظم املتون والعلوم، وقدرته على تضمينه املعاين املرادة، ميله إىلوال ينكر كلّ من تعرف مصنفات األمشوينّ 

  .اختصاره أو التوسع فيه، حبسب ما يقتضيه املوضوع واملادةو
  .كما يلحظ القارئ سمة مميزة يف تصانيفه؛ وهي اعتماده على النقل من مصنفات من سبقه

كان له احلظّ األكرب يف االنتشار، فتداوله طالّب " منهج السالك إىل ألفية ابن مالك" يف أنّ كتابه وال ريب
قادم فصل ياً يف ـيتضح ذلك جلـي عليه، وسالعلم جيالً بعد جيل، واستفادوا من مادته، وكثرت احلواش

  .خمتص به

                                                
 .٤٢-٣٩ مالك  انظر مناھج شروح ألفیة ابن- ١
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كـالنِ مـةُ ابـيهـاأَلْـفوحـر١ وش  
  

الكـة ابن مـألفي:  
٢ينولد اإلمام العالمة أبو عبد اهللا مجال الدالطّد بن عبد اهللا ، حممان باألندلس،ائييسنة  يف مدينة ج 

ويف طريقه إليها ام، ر إىل بالد الش من دراسته األولية، مث هجرها يف شبابه املبكّ، وفيها تلقى جانباًهـ٥٩٨
ا مد ج على مصر، فأقامةًعرل خالهلا من مذهب اإلمام مالك إىل مذهب اإلمام الشحتو افعي.  

، ومنها واصل املسرية إىل دمشق، وحضـر فيهـا ؛ رغبـةً يف احلجسـة ارحتـل إىل األراضي املقـد مثّ
ومن حلب . سـاً، ومـدرا املقام، باحثاً انتقـل إىل حلب، فأطـال دروسـاً على بعـض علمائهـا، مثّ

ر  فتصد،، بعد أن ملع جنمه، وارتفع قدرهحالردمشق، ويف دمشق ألقى عصا الترحـل إىل حماة، ومنها إىل 
للتاين عشر من  يوم األربعـاء الثّتويفى دريس فيها صابراً على متابعة البحث، حمتسباً أجـره عنـد اهللا، حت

  .  هـ٦٧٢ سنةشعبان 
، وصار وجتسدت يف ابن مالك أخالق العلماء، فأمجع الّذين ترمجوا له على عظمة خلقه، وشدة تواضعه

له ألن  وقـد مجع اهللا البن مالـك من األسبـاب ما يؤه.يضرب به املثل مع احلفظ والذّكاء والورع والديانة
يكـون واحد عصره، وقدوةً لأ له البيئـمة اليت متوج بالعلم، وتـدفـع إليـه دفعـاً، ن جاء بعـده، فهي

  .غبة املتدفّقة يف البحث والتقصير، والذّهن املتفتق، واحلافظة الواعية، والركـما منحـه العقل املفكّ
 أثر واضح ،ا يقع عليه بصره، أو يلتقطه مسعهوكان لكثرة اطّالعه على أشعار القدامى، وسرعة حفظه مل

  . وهو نظم العلوم والفنون؛ مسالكهى عاجله يف أدقعر عليه سهالً حت نظم الشه؛ إذ كانفي
عـة، ولكن أبرزها وأشهرهـا فـات كثرية متنـووالبن مالـك يف املكتبـة العـربيـة مؤلّ

كبان، وتبارى العلماء على مر العصور ، فقد سارت بذكـرها الر"ـةاأللفي"املعـروفـة بـ " ـالصـةاخل"
  . اختصارها، أو حماكاا، أو نقدها يف شرحها، أو

                                                
ة الجامعة منھجھا وشروحھا، المنشور في مجل: ألفیة ابن مالك: بحث الدكتور غریب عبد المجید نافعو ،١/١٥١ كشف الظنون :لالستزادة انظر - ١

 .م١٩٨٧، ١٨٩ – ١٧١،  ص٧٤-٧٣العدد ، ١٩مجلد  و.م١٩٨٥ ص، ١٩٠ - ١٨٤، ص٦٦-٦٥العدد ، ١٧مجلد  ،اإلسالمیة بالمدینة المنورة
مناھج شروح ألفیة ابن و. ٨٩-٣٧" شرح األشموني ومنزلتھ بین الشروح"ورسالة الدكتور محسن عبید  ،٥٣٤-٥١٣دلیل إلى المتون العلمیة الو

  .٤٤-١مالك 
، واألعالم ١/١٣٠، وبغیة الوعاة ٢/١٨٠، وغایة النھایة في طبقات القراء ٢٦٩، والبلغة ٣/٤٠٧ انظر ترجمة ابن مالك في فوات الوفیات - ٢
٦/٢٣٣.  
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، "الكافية الشـافيـة"ـة، اختصرهـا من منظـومته الكربى ـة تعليميمنظـومة علمي": ةاأللفي" و
وجعلها يف أرجوزة مجعت خالصة النم، مع اإلشارة أحياناً إىل رف، يف إجياز حمكَحو، وأغلب مباحث الص
  .اءمذاهب العلماء، وبيان ما خيتاره من آر

طعته حماكاةً البن مة١وقد كانت ألفيالذي سبقه مبنظومته األلفي .ه نظم أفضلَ منها  وزعم ابنمالك أن 
  :فقال

  تقَـرب األقْصـى بِلَـفْـظ مـوجـزِ      وتـبسـطُ الـبـذْلَ بـوعـد منجـزِ
  ـةً ألْـفـيـةَ  ابـنِ مـعـطوتقْـتـضـي رِضى بِغيـرِ ســخط      فَـائـقَ

 أقلَّ حظّاً يف الشرح واالنتشار من ألفية ابن مالك،  ألفيته كانت،ابن مالك يف النظمسبق  ابن معط ومع أنّ
 إقبـاالً منقطع النظري، ة ابن مالكمون على ألفيأقبل العلماء واملتعلّ، على حني ٢فلم تتجاوز شروحها العشرة

قون عليها نظماً أو نثراً سـوا، ويعلّصـون يف مجيـع األزمـان واألمصار، يدراملتخصوعكف عليها 
سعنية وبغريها، بالعربيى أربت شروحها على التل٣ّحتروح، ما عدا احلواشي الكثرية اليت عقت على تلك الش.  

  

وحــرش ـةـياأللْـف:  
ية؛ فحركت مهّة الصفوة إىل شرحها، وأذكت يف املخلصني لقد ظهرت آثار اجلودة يف األلفية واضحةً جل

   .منهم روح التنافس والوفاء؛ فكثرت بذلك شروحها، وتنوعت حواشيها
، مرتبةً ترتيباً  أمهَّها وأقرا صلةً بشرح األمشوينّروح الشمن أثبت ،الع عليه االطّر يل تيسمايف ضوء و

وهي،  بإجياز منهجهاوصفها وبيانمع ، اًزمني:   
ائي، بن عبد اهللا بن مالك الطّد د بن حمم بدر الدين حمماظم،البن الن" ةة يف شرح األلفييض املُالدرةُ "-١

الدهـ٦٨٦، املتوىف بدمشق سنة مشقي.   
وشرحفاعترض على والده يف بعض املسائل، وأورد،ح، سلك فيه منهج احلياداظم شرح موجز منقَّ ابن الن  

   .واهد القرآنية، مع االستشهاد باحلديث، وكالم العرب من الشفيه كثرياً
إذا أطلقت يف شروح " ارحالش" ال تنصرف كلمة مة عرفته املكتبة، ومن ثَل شرح لأللفيأو" ةة املضيرالد"و

  .ين بن مالك إىل بدر الداأللفية إالّ

                                                
 من أشھر .دب، واسع الشھرة في المغرب والمشرقعالم بالعربیة واأل: ن، زین الدینیحیى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، أبو الحسی - ١

  .٨/١٥٥، واألعالم ٢/٣٤٤انظر بغیة الوعاة . ھـ٦٢٨توفي سنة . في النحو) الفصول الخمسون(، و)لفیة في علم العربیةالدرة األ: (مصنفاتھ
  . ٤٠، ومناھج شروح ألفیة ابن مالك ١/١٥٥ انظر كشف الظنون - ٢
ة ـروح ألفیـــاھج شـ، ومن٥١٣ون العلمیة ــل إلى المتـ، والدلی١/١٥١ن ف الظنوـــكشو ،٢٩١-٥/٢٧٨اریخ األدب العربي لبروكلمان ـ ت انظر- ٣

  .٤٠ابن مالك 
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ة هذا الشرح يف حل رموز األلفية، وكشف غوألمهيؤلفات معليق عليه، فظهرت حوله وامضها، كثر الت
   .عديدة
٢-" منهج السة ابن مالكالك يف الكالم على ألفي "ألىب حيان الند بن يوسف حوي، اإلمام أثري الدين، حمم

الغرناطياألندلسي ،الش ،شرحههـ٧٤٥ مبصر سنة تويف، افعي قبل أنْ يتم .  
وقد حدان غرضه من هذد أبو حيفالغرض من هذا الكتاب الكالم : "١رح، ومنهجه يف تأليفه، بقولها الش

   :على األلفية يف مقاصد ثالثة
لاألو :ه، وواضحٍ أطلقَتبيني مقصدصٍ أغلقه، وخمصعم نٍمه، ومعيمه، ومفصلٍ ألهزٍ أمجله، وموجطو ...  
  ...ة واألعالمن األئمن ذهب إليه مإن أمكن إىل منبيه على اخلالف الواقع يف األحكام، ونسبته الت: اينالثّ
  .. الا، وفتح ما يلبس من مقفالاشأة من مشك ما يهجس يف أنفس النحلُّ: الثالثّ

حبسنها األمساع، .كثري من الكالم ملا وضح لألفهامومل أقصد الت فنشمع هذه املقاصد فوائد ت ورمبا اجنر 
   ."قاعلروفرائد تشرف املبارق وا

٣-" ة ابن مالكتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفي "احلسن بدر الدين بن قاسم بن عبد اهللا ،للمرادي 
املرادي، املغريب، املصري، املالكيالن ،اللّحوي ،املعروف بـغوي ،"هـ ٧٤٩املتوىف سنة "  قاسمابن أم.  

 اًحوية، وسلك فيه صاحبه منهجاً علمين األحكام النمجع كثرياً م، لكنه ٢ خمتصرهشرحأنّ زعم املرادي و
اًتعليميمع تتب ،ع ابن مالك يف كتبه األخرى، والتا م نبيه على ما جاءواهد، ن زيادات، فضالً عن العناية بالش

واإلشارة إىل املسائل الشادرة، واملطّاذة، والنحيحةردة، وبيان األوجه الص. رح وقد دارت حول هذا الش
  .حواش متعددة وة،دراسات خمتلف

ين بن يوسف بن د عبد اهللا مجال الدالبن هشام، اإلمام أيب حمم" ةالص اخلُ قُراءاصة عنفع اخلصر "-٤
أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصارياملصري ،الن ،حوياحلنبلي ،سنة املتوىف " ابن هشام"هري بـ، الش

وقد أفاد من هذه . ٣، ذكره السيوطيدات جملّة، تقع يف أربعةلى األلفيوهي حواش وتعليقات ع .هـ٧٦١
"عليقاتاحلواشي والت "يخ خالد األزهري يف الش"صريحالت"يخ حيىي، والشيف حاشيته عليه  العليمي .  

٥-" ة ابن مالكأوضح املسالك إىل ألفي"وهو املعروف بـ  البن هشام األنصاري ،"وضيحالت." 
وألمهية  .يادات املفيدة، واآلراء املنسوبة إىل أصحااة، مع كثري من الزف ملضمون األلفينثر مكثّ": وضيحالت"و
"وضيحالت"بعناية العلماء واحملقّ، حظية التعليمي دت قني؛ فتعدمنهاعت حواشيهشروحه، وتنو ، :"صريح الت

وضيح"، أو "وضيحمبضمون التصريح على التشرح الت"للش يخ خالد األزهريين خالد بن عبد اهللا بن ، زين الد

                                                
  .١ منھج السالك في الكالم على ألفیة ابن مالك - ١
 .٢/٢١ رح ألفیة ابن مالك للمراديش - ٢
  ".دفع الخصاصة عن الخالصة: " أن اسمھ١/١٥٤وذكر في كشف الظنون . ٢/٦٩بغیة الوعاة  - ٣
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أيب بكر بن حممد بن أمحد اخلزرجيالش ،افعيالن ،حويأ و.هـ ٩٠٥، املتوىف سنة ، األزهريصها بالذّكرخ 
  .امن بني سائر احلواشي الستفادة األمشوين منه

وقد حد١بقوله منهجه يخ خالدد الش" :ه وشرحته شرحاً كشف خفاياه، وأبرز أسراره وخباياه، وباح بسر
يته املكتوم، ومجع مشله بأصله املنظوم، ومس"التوضيحصريح مبضمون الت"ووش ،ة، مشتملة حته بعشرة أمور مهم

على فوائدة مج:  
 أو بصرية، رٍصاحب بص ز بينهما إالّيء الواحد، ال ميي كالشاي مزجت شرحي بشرحه حىت صارأن: أحدها

  . تراكيبه العسريةومن فوائد ذلك حلُّ
ما شرحت كالمه بكالمه؛ ومن فوائد ذلك بيان قصده يت أخذ منها، وربعت أصوله الّين تتبأن: ثانيها

  .ومرامه
  .روط يف بعض املسائل املطلقة؛ ومن فوائد ذلك تقييد ما أطلقهين ذكرت ما أمهله من الشأن: ثالثها
 قليال مل أظفر بذكره، ا اقتصر على شطره، وعزوته إىل قائله إالّمم.  شاهد كلِّلت بيتين كمأن: هارابع

  .قريب منه التى يتم حت ومن فوائد ذلك معرفة كونه غريباً،وشرحت منه الغريب
حريف، الت ومن فوائد ذلك األمن من ،نت مجيع معانيهاين ضبطت األلفاظ الغريبة باحلرف، وبيأن: خامسها

  .وحفظ مبانيها
  . مسألةظم، وقد كان أغفله؛ ومن فوائد ذلك معرفة شرح كلِّرح على النقت الشين طبأن: سادسها
  .حيحرجيح؛ ومن فوائد ذلك العلم مبا يفْتى به على الصة التين ذكرت حجج املخالفني، وقوأن: سابعها
  . ومن فوائد ذلك متكينها يف األذهان واجلزم مبعرفتهاتها؛ين ذكرت غالب علل األحكام وأدلّأن: ثامنها

سهيل؛ ومن فوائد ذلك قض كالمه فيها، وما خالف فيه التاد من املواضع اليت تننت املعتمين بيأن: تاسعها
عويلمعرفة ما عليه الت.  

  " .ها من عندياته أنها من أحباثه، ومن فوائد ذلك معرفةنت املواضع اليت اعتمدها، مع أنين بيأن: عاشرها
  .عليققد، والتصني، تناولوه بالنبني العلماء واملتخص" صريحالت"ولشهرة 

 سنة  عقيل اهلمداينّ، املصري، املتوىف اء الدين عبد اهللا بن البن عقيل،"شرح ألفية ابن مالك" -٦
  . هـ٧٦٩

أقبل عليه الطّلبة ملا امتاز من السهولة ابتعد ابن عقيل يف شرحه عن اإلجياز املخلّ واإلسهاب املُمل، ف
   . عديدة، ودراسات متنوعة حواشٍشرحخدمت ال و.والوضوح والبعد قدر اإلمكان عن اخلالفات والتعليالت

                                                
 .٤-١/٣ رح التصریح على التوضیحش - ١
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البن جابر، أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن علي بن جابر اهلواري األندلسي " شرح ألفية ابن مالك "-٧
 البالغي حوياملتوفّى سنة الن ،قبلُ يف ثالثة جملدات. هـ٧٨٠املالكي عطة ابن م١وقد شرح ألفي.  

وابن جابر اهتم بإعراب . وشرح ابن جابر نافع للمبتدئني لسهولته وقرب مأخذه ووضوح عبارته وألفاظه
  .أبيات األلفية معتمداً على فهم مراد الناظم منها

 إسحاق برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب للشاطيب، " الكافيةاملقاصد الشافية يف شرح اخلالصة" -٨
األندلسي اطيبالش الغرناطي د اللّخمير،حمماملفس ،ث، الفقيه األصويلّ، اللّغويهـ٧٩٠، املتوفّى سنة  احملد.  

 اطيبت بتوضيح مشكلها، وبويأيت شرح الشلة الّيت اهتمة املطويان فوائدها، وشرح يف مقدمة شروح األلفي
مقاصدها، ووقف الناظر فيها على أغراضها، وذكر مسائلها، ومجع أقوال العلماء املتأخرين واملتقدمني يف 

  .قواعدها، متضمنة التحليل والتعليل، بفكرٍ ثاقب، ورأي صائبٍ، ولسان عدل
 املالكي، ، الفاسي،بن صاحل املكوديللمكُودي، أيب زيد، عبد الرمحن بن علي " شرح ألفية ابن مالك "-٩

  . هـ٨٠٧تويف سنة 
هذا شرح خمتصر على ألفية ابن مالك، مهذّب املقاصد، واضح املسالك، : "٢قال املكودي يف مقدمة شرحه

تفهم به ألفاظها، وحيظى مبعانيها حفّاظها، معرِب عن إعراب أبياا، ومقرب ملا شرد من عباراا، من غري 
للنقل عليها، وال إضافة غريها إليها، وال إنشاد شواهد إالّ ما ال بد منه، وال إيراد مذاهب إالّ ما ال تعرض 

  ".يستفيد به البادي، ويستحسنه الشادي. مندوحة عنه
١٠-" كاشاخلَف صاصعن ألفَة اظاخلُالص ين" ةمشس الد ،د بن اخلطيب،،البن اجلزريأيب اخلري حمم  

  .هـ٨٣٣ تويف سنة قي، احملدث، اإلمام اجلليل، املقرئ،الدمش
حلّ ألفاظها، مع التمثيل، معرضاً يف الغالب عن االستشهاد والتعليل، معوالً "واقتصر يف شرح األلفية على 

  . ٣"على شرحها وشرح مؤلّفها للشافية الكافية إالّ يف القليل
عبد الرمحن بن أيب  للسيوطي، جالل الدين، "النهجة املرضية" أو "األلفية يف شرحِ البهجةُ املَرضيةُ "-١١
  .هـ٩١١املتوفّى سنة ، صري الشافعيين اخلضريي املبن سابق الد حممدبكر بن 

وشرحمته السقال يف مقد زموج شرح ة ابن مالك، مهذّب : "٤يوطيهذا شرح لطيف مزجته بألفي
، حاوٍ ألحباث منها ريح التحقيق الك، يبين فيه مراد ناظمها، ويهدي الطّالب إىل معاملهااملقاصد، واضح املس

 روحتفوح، وجامع لنكتمل يسبقه إليها غريه من الش."  
  

                                                
 .١/٣٥اة  انظر بغیة الوع- ١
 .٥ رح ألفیة ابن مالك للمكوديش  - ٢
 .٣ اشف الخصاصة ك من مقدمة ابن الجزري في - ٣
 .١١-١٠ رح ألفیة ابن مالك للسیوطيش - ٤
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  ١منهج السالك إىل ألفية ابنِ مالك
  

  :اسم الكتاب ونسبته إىل األمشوينّ
ألفية ابن فهذا شرح بديع على : "العبارة التالية) د(سخة اخلطية  من األصل والن)أ/٢(جاء يف الورقة 

  . ٢ذكر امسه عند بعض احملدثنيوكذا  ".منهج السالك إىل ألفية ابن مالكوقد لقّبته بـ ...مالك
 صحيحة ال يعتريها  إىل األمشوينّتهفنسب، إشارة إىل العمل وصاحبه" شرح األمشوينّ"واشتهر الكتاب بـ

شرح األمشوينّ من  ومن اعتمد، ٤ترجم األمشوينّ ومن ،٣ يف بداية الكتابالشرحن نسخ مصرح بذلك شك؛ 
  .٥العلماء وكتب عليه حاشيته

  :وحأمهية الكتاب ومرتلته بني الشر
، ٦"الشرح العظيم" بـ)هـ٩٧٣ت  ( الشعراوي عبد الوهابوصفه تعليمي مطول،  شرحشرح األمشوينّ

 تنبيهاته، وناقش ع فيه صاحبه، وساق تعليالته، وأظهر علم املنطق فيه، وأبدع وأمتع يفعملٌ جليل، توسفهو 
آراء مابقة ، وكاند ونقضن سبقه، فأيروح السن أفكارها خصائصها، ب استوع؛خالصة الشوضم.  

 من خالل قدرته على مجعِ املصادر املتنوعة املتعددة، وصهرِها يف وعاء وظهرت جودة شرح األمشوينّ
وهذا لعمري عملٌ ال يستطيعه إالّ من يأ له عقلٌ فذٌّ، . واحد، مثّ إعادة تشكيلها يف بناء جديد متقَن بديع

واسع لمة حاضرة، وعلل واخلللوحافظةٌ قوين اخلطأ، وبصريةٌ تقيه الزواب موحكمةٌ تعينه على متييز الص ،.  

حفظ يف فضلٌ  وكان له،  املتقدمني واملتأخرينن أقوال النحاة حنوية ولغوية م شرح األمشوينّ ثروةًضمو
 ،٩ عمر املطرزواليواقيت أليب ،٨لألخفش ، من مثل كتاب األوسط٧ قيمة نادرة أو مفقودةكتبٍ نصوصِ بعض
ذكرةوالت١٠ للفارسي ، والغروغريها،١٢والبسيط البن العلج ،١١هانة البن الد ..    

                                                
رح األشموني ومنزلتھ ش"رسالة الدكتور محسن عبید  و.٧٢-٢٣  األشموني وكتابھ منھج السالك محمد الطویل دراسة الدكتور: لالستزادة انظر- ١

  .٢٠٨-١٨٤ "بین الشروح
  .٣٦٠، والمدارس النحویة ٧/١٨٤ ومعجم المؤلفین ،٥/٧٣٩ھدیة العارفین انظر  - ٢
 . ود األصل الورقة األولى من انظر- ٣
، واألعالم ١/٤٥١، ومعجم المطبوعات ١/١٥٣، وكشف الظنون ١/٤٩١، والبدر الطالع ٤/١٦٥، وشذرات الذھب ٦/٥انظر الضوء الالمع  - ٤
  .٧/٣٨، ومعجم المؤلفین ٥/١٠
  .١/٩ حاشیة الصبان انظر - ٥
  . ٤/١٨٠انظر األعالم .  أو الشعراوّيالشعرانّيعبد الوھاب : ویقال .٤/١٦٥ عنھ ابن العماد في شذرات الذھب  نقلھ- ٦
  . وأغلب الظن أنھ نقلھا من مصادر أخرى كاالرتشاف وشرح المرادي وغیرھما- ٧
 .٤١٣، ٣٤٩، ٧٨  النص المحقق  انظر- ٨
 .٥١٣ لمصدر السابقا - ٩
  .٣٣٩ لمصدر السابقا - ١٠
  .٣٤لمصدر السابق ا - ١١
  .٥١١، ٦٢، ٦٠لمصدر السابق ا - ١٢
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مصدراً من مصادر هذا العلم املذاهب عدا يغين الكتاب وميكّنه أنْ يمواهد ومة املبثوثة فيه، والشحويالن 
   .كر اختالف العلماء فيهاالشعرية اليت استشهد ا صاحبه، واملسائل اليت أثارها، وذ

هو أجلّ الشروح على كثرا : "١يف مقدمة حتقيقهالشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد قال فيه وقد 
ا وتعدد مناحيهاواختالف مشاروأكثرها ماد ،بل حنن ال نبالغ هذيبة وأبعدها شوطاً يف ميدان اجلمع والت ،

، وأمجعها ملذاهب النحاة صريفن كتب النحو والتيتناقله قراء العربية اليوم مإذا قطعنا بأنّ هذا الشرح أوىف ما 
   ." وأسلوب ال تعقيد فيه وال إغالق يف عبارة سهلة،هاوشواهدها وتعليالا واإلشارة إىل توجيه شواذّ

 ونبوغاً ،اً فياضاًفيه علمووجدنا : "٢ ويقولما ذهب إليه سابقهليؤكّد  كتور عبد احلميد السيدالدمثّ جاء 
ظريمنقطع الن".  
ى شرح األمشوينّ كثرةً كثرت التعليقات واحلواشي والتقارير علف ، شرح األمشوينّ حملّ عناية العلماءوظلّ

 ن قيمته؛ منها حاشية أمحد العباديته وتزيد مهـ٩٩٤ت (تدلّ على أمهي( وحاشية حسن املدابغي ،) ت
، وحاشية )هـ١١٨١ت (، وحاشية مشس الدين احلفين )هـ١١٧٦ت (يدي ، وحاشية حممد البل)هـ١١٧٠

 ونسيد التهـ١١٩٩ت (حمم( انبوحاشية الص ،) ٣، وهي أشهرها)هـ١٢٠٦ت .  
 د اخلضريرح حممل من الشمن و. ٤واعتمد عليه يف حاشيته على شرح ابن عقيل) هـ١٢٨٨ت (و

  . ٥ النحو الوايف كتابه يف عباس حسناألستاذ هاستفاد منعصرنا احلديث 
 فقد ، احملدثني مل يسلم من غمز بعضكنه، ل املتأخرين يذم فيه هذا الشرح من ألحدومل أقف على قولٍ

  األمشوينّولتهافت: "قال، والتنبيهات فيه  بعضِمواطن  عليهعابمثّ   به،دأشا فهذا الشرح الطّنطاوي وصف
بالكتابة فيه، ومحلَعلى تسطري ما حوته الكُتب الس ه أنسباملعلومات يف موطنٍ غري بعض ه هذا ابقة كَتب

 هذا مع عدم ،مفرداً ومثنى ومجعاً" هالتنبي"الصنيع إىل تكرارها ثانياً وثالثاً، واحليلة يف التخلّص عنده جلوؤه إىل 
  . ٦"الدقّة يف ترتيب التنبيهات من حيث رعاية ارتباطها باملقصود

 ، وبعده مؤلّفهيف عصرقد ذاع شرح األمشوينّ ف ،ى الكتاب من إقبال الناس عل القولذلكمينع مثل ومل 
   .إىل يومنا هذا اء واملتعلّمنيلم مادة للدرس بني العوبقي
  
  
  

                                                
 .٤ ، ص١، ج٣شرح األشموني، تحقیق محیي الدین عبد الحمید،  مكتبة النھضة المصریة، ط - ١
 ).١/٥ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة  - ٢
  .٥٢٩-٥٢٧ انظر الدلیل إلى المتون العلمیة - ٣
  .وغیرھا كثیر جدًا ... ١٢٤، ١١٣، ١٠٨، ٩٧، ٢/٩٦، ١١، ١٠، ٩ ،١/٨ انظر نقل الخضري عن األشموني في حاشیتھ - ٤
  . وغیرھا كثیر.. ٦٧٧، ٦٥٧، ٦٢٣، ٤/٥٨٣، ٣/٦٥٥ انظر استفادة عباس حسن من األشموني في النحو الوافي - ٥
  .١٤ -١٣األشموني وكتابھ منھج السالك  - ٦
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  :مصادره
يل  على التراث النحوي الذي وصل إليه، بدءاً باخللأتاح له االطّالع أنْ  األمشوينّتأخرِ كان من فضل
 ، وانتهاء بالكافيجيفاته والشروح اليت كانت عليهاابن مالك ومؤلّ وابن جين، مثّ  بالفارسيوسيبويه، ومروراً

   .كثريةو غزيرة ، فكانت مصادر الشرحأستاذه
 وخطاه،  منهجهوترسم،  األوىل املرادي مصدراً رئيساً لشرحه، فاستمد منه مادتهشرح األمشوينُّوارتضى 

 وتكاد بعض فصول كتابه تتطابق مع مثيلتها ١.ن النحاة ممن سبقه عه ونقوله وتنبيهاته شرحم بنيانه علىوأقا
  . ٢ يف مواضع يسريةيف شرح املرادي إالّ

 البن ٣ما وشرحهنصوص الكافية والتسهيل من انتقاه ما  الذي اختارهذلك األساسعلى األمشوينّ مثّ بىن 
شرح  و٨املغينو،  للمرادي٧ وشرح التسهيل٦اينواجلىن الد أليب حيان، ٥واالرتشاف ،٤وشرح ابن الناظممالك، 

  . ١٠ألزهريشرح التصريح ل و،٩ابن هشام
  يفصرح بالنقل عنهمثالً املرادي ف وكتم األمشوينّ سائر مظانه اليت عول عليها، ومل يذكر منها إالّ القليل،

ولذلك حرصت يف التحقيق .. ، رغم كون شرح املرادي أساس مادته كلّهمن كتابهفقط  موضعاً اثين عشر
   .الكتب األخرى من ةلنصوص املنقولة أو املستفادا واإلشارة إىل ،على إرجاع الكالم إىل مصادره

  :١١ يف الشرحمنهج األمشوينّ
رح قائالً األمشوينّوصفة ابن م: "١٢ منهجه يف الشعلى ألفي بديع لطيف الك، مهذَب املقاصد، فهذا شرح

جتد نشر التحقيق من . واضح املسالك، ميتزج ا امتزاج الروح باجلسد، وحيلّ منها حملّ الشجاعة من األسد
خال من اإلفراط املُملّ، وعال عن التفريط . التدقيق من أبراج إشاراته يشرق عباراته يعبق، وبدر ١٣أدراج

   ". وتقريبه، وتوضيحه، وذيبه، جهداً يف تنقيحه١٤مل آلُو...املُخلّ، وكان بني ذلك قواماً

                                                
وغیرھا ... ٣٧٢-٣٧١، وباب اإلمالة ٥٠٣، ٥٠١، وباب اإلدغام ٤٤٥، وباب اإلبدال ٣٢٨-٣٢٧، وباب النسب ٣٠٢-٣٠١ انظر باب التصغیر - ١

 .كثیر جدًا
  .٤٧٩-٤٦٨ ، وفصل النقل والقلب والحذف واإلدغام٤٥٨-٤٥٦  انظر فصل قلب الم فعلى- ٢
 وباب ،٣٠٨ وباب التصغیر ،٢٥٥-٢٥٤یر ، وباب جمع التكس٢٢١ انظر نقلھ من الكافیة والتسھیل وشرحھما في باب المقصور والممدود - ٣

 .وغیرھا كثیر.. ٣٦٤، وباب اإلمالة ٣٥٣الوقف 
  . وغیره.١٧٠-١٦٤ باب اإلخبار بالذي واأللف والالم انظر - ٤
  .وغیرھا...٣٢٣، ٣٢٠-٣١٩، وباب النسب ١٧٣-١٧١، وباب العدد ١ انظر باب أسماء األفعال - ٥
  .١٥١، وفصل لو ١١٨، وباب عوامل الجزم ٩٦-٩٥  انظر باب إعراب الفعل- ٦
أّن كالم المرادي في شرح التسھیل موافق لكالمھ على ھ وأنّب. وغیرھا...٤٧٣دغام ، وفصل في النقل والقلب والحذف واإل٣٥٥ انظر باب اإلمالة - ٧

؛ ألنھ المصدر األساس لألشموني في  في النص المحّققكتفیت فیھا بإرجاع الكالم إلى شرح األلفّیةفي شرح األلفیة في كثیر من المواضع، وقد ا
  .شرحھ

  .١٥٥، وفصل أما ولوال ولوما ١٤٧، وفصل لو ٩٩، ٩٥، ٩٢ انظر باب إعراب الفعل - ٨
  .وغیرھا كثیر.. ٤٤١، ٤٢٨، ٤٢٤، وباب اإلبدال ٣٦٦، وباب اإلمالة ١٧٨ انظر باب العدد - ٩
 .٢٠٦، وباب التأنیث ١٧٠-١٦٤  انظر باب اإلخبار بالذي واأللف والالم- ١٠
  .٧٦ -٧٢انظر مناھج شروح ألفیة ابن مالك  لالستزادة - ١١
  ).١/٩ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریةأ، و/٢ األصل - ١٢
 انظر .أنفذتھ في َدْرِج الكتاب، أي في َطیِِّھ: یقال .الذي ُیْكَتُب فیھوھو ): بفتح الراء وسكونھا(ج جمع الّدرأو . وھو الطریق والمذھب: جَرَد جمع - ١٣

 ).درج(الصحاح واللسان 
 ).وأل(انظر الصحاح واللسان . لم یدعھ: ولم یأُل خیرًا أو جھدًا . َقصََّر: أي؛َأال الرجل َیْألو:  یقال- ١٤
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نتعرف اجلوانب أنْ  وجب  بدقّة وبيان معاملهولرسم صورة واضحة عن منهج األمشوينّ يف هذا الكتاب
  : اآلتية

  :موقف األمشوينّ من نص األلفية -
ومل يقتصر .  فلم يغير فيها أو يبدلحافظ األمشوينّ على تقسيم الناظم لألبواب يف ألفيته، وراعى تسلسلها،
ح أبيات املقدمة واخلامتة أيضاً، وفسر األمشوينّ على شرح منت األلفية الذي ضم أبواب النحو وفصوله، بل شر

  .معاين أمساء أبواب األلفية اليت وضعها الناظم
ورد أحياناً بيتني ، ولكنه ي١ بالشرحتبعهأبيات األلفية، فيورد البيت أو جزءاً منه مثّ يقدم وهو يف شرحه ي

  .الفكرة أو املسألة حسب ما تقتضيه ٣، وقد يورد أكثر من ذلك٢هماشرحيمعاً و

، وبتتبعه بقدر  العناية باللّفظ، فهو حريص علىللمعاين على الفهم الدقيق الشرح يف األمشوينّل عويو
 من الوقوف وراء اللّفظ تقليداً دون أن يتحرر معىن الكالم أو اإلمكان، سابراً أغواره، كاشفاً أسراره، متحرزاً

فيظهر الصلة بني أضرب املعىن، وجيعل بعضها يف وهو يف إشاراته إىل املعىن يسعى ليلم بأصنافه،  .يظهر وجهه
  .خدمة بعض

ة ومعامجها، كصحاح كتب اللغأللفاظ األبيات، مستعيناً ب ٤يهتم بالرجوع إىل املعىن املعجمياألمشوينّ و
 ،ه( : فيقول عند شرحه قول ابن مالك..وغريهاجلوهريراآلخ اتجرات" ):يف دجرحاح: الدقال يف الص :

مثّ يبين املعىن الّذي أراده ". الدرج إىل أعلى، والدرك إىل أسفل: وقال أبو عبيدة. هي الطّبقات من املراتب
  .٥"راتب السعادة يف الدار اآلخرةم: واملراد: "فيقول الناظم

، هم يف بيان مقصد ابن مالك ومراده لبعض األلفاظ الّيت تس٦ يف حديثه املعىن الوظيفي األمشوينّوال يغفل
باُء السببية، ال باء التعدية ؛ لدخولها ) بالّذي(الباُء يف قوله  ":٧باب اإلخبار بالذي واأللف والالّمفيقول يف 
. ليه، فهو يف احلقيقة خمبر عنهيجعل يف هذا الباب مبتدأً، ال خرباً، كما ستقف ع" الّذي"خبرِ عنه ؛ ألنَّ على امل

  .""الّذي"أَخبِر عن مسمى زيد بواسطة تعبريِك عنه بـ: ، فاملعىن"قَام زيد"أَخبِر عن زيد من : فإذا قيلَ

                                                
 .وغیرھا كثیر..٦٦، ٦٤، ٥٦، ٥٤، ٣٥ انظر باب ما ال ینصرف - ١
 .١٦٦-١٦٥ر بالذي واأللف والالم انظر باب اإلخبا  -٢
 .٢٩٣ أربعة أبیات متتالیة في باب التصغیر ، وأثبت٦٠ ثالثة أبیات متتالیة من األلفیة في باب ما ال ینصرف  أثبت األشمونّي- ٣
 منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریةي لمعنى المعجمّي فل األشمونّي تتبعانظر  و.وھو المعنى الذي نجده في معاجم اللغة - ٤
 . وغیرھا كثیر.. ١٣٩، ١٣٤، وباب عوامل الجزم ٣٦، وباب ما ال ینصرف )٢٥ ،١٩، ١٨، ١٤، ١/١٣(
 ).١/٢١ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة - ٥
منھج السالك إلى  المعنى الوظیفّي لبعض األلفاظ في إلى األشمونّي تطّرق انظر و. أقسامھاوھو المعنى الذي یھتم بوظیفة الكلمة على اختالف - ٦

  .وغیرھا كثیر) ..،٣١ ،٢١ ،١٧، ١/١١ (ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة
١٦٤ - ٧.  
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 قول نم" مثّ "عند، فيقف اقتضاه املقام ودلّ عليه السياقلترجيح معنى  ١سياقيال  األمشوينّ املعىنوخيتار
  :املصنف

  واسـم وفـعـلٌ  ثُم حـرف الْكَـلم"         اسـتقم"كَـالمنـا لَفْـظٌ مفيـد كـ

  ".اخي بني األقساممبعىن الواو؛ إذ ال معىن للتر) ثُم حرف: (يف قوله) ثُم: "(٢ويقول

 رص وحي،٣ى األمشوينّ أنّ بعض ألفاظ األلفية ال يكتمل بيان مقصودها دون ذكر معناها االصطالحييرو
انُ حبرفَني اإلتي: اِإلدخالُ، واصطالحاً: وهو لغةً: "٤ن ذلك تعريفه اإلدغام قائالًمو،  اإلتيان بهعلىتعاريفه  يف

كرحتساكنٍ فَمرخم نلٍ مبِال فَص وينّ يف بيان دالالاألمش يجتهدف ."جٍ واحدوحتديدها، ت املعىن االصطالحي 
مل وابن مالك ومن قبله، ث النحوي الّذي خلّفه النحاة ك الّذين أمعنوا النظر يف الترا٥ املتقدمنيشأنه بذلك شأنُ

  . ٦جيدوا فيه داللة ثابتة لبعض املصطلحات

 ما رآه ضرورياً من فقد أعرب باملعىن،  من اهتمامهأقلَّ وينّ بإعراب أبيات األلفيةومل يكن اهتمام األمش
تقامة املعىن أو فساده سبب ـاسفى املعىن؛ علاعتماد األمشوينّ األول يف إعرابه و ،٧كلّها أو بعضها، األبيات

 يف باب اإلخبار بالذي الناظمل ومن ذلك إعرابه لقو .ه يف إعراباألمشوينّرئيس يقوم عليه أكثر ما يذهب إليه 
  :٨واأللف والالّم

  مبتـدأً قَبـلُ اسـتقَـرمـا قيـلَ أَخبِـر عنـه بِالَّـذي خبـر          عـنِ الّذي 

ت ال األول والثّاين يف البي) الّذي(الثّاين، و) الّذي(حال من ) مبتدأً(خربها، و) خبر(موصولة مبتدأ، و) ما("
ما قيلَ لك أخبِر عنه : والتقدير. حيتاجان إىل صلة؛ ألنه إنما أراد تعليق احلُكْمِ على لفظهما، ال أنهما موصوالن

  ."حالَ كونِه مبتدأً مستقراً  أوالً" الّذي" هو خرب عن لفظ ،ذا اللّفظ، أعين الّذي

ه يتلمس سبيل النحاة املتقدمني الذين بوؤوا املعىن عنايتهم وهو يف إيالئه املعىن هذه املرتلة يف أعاريب 
  .. ٩وحمضوه جهدهم من مثل اخلليل، وسيبويه، والفارسي، وغريهم

                                                
 لمعنى االجتماعّي فيلشمونّي  األبیانانظر  و. معنى المقام، ویقصد بھ المعنى الذي یقتضیھ المقام الذي قیل فیھ الكالموھوأو المعنى االجتماعي؛  - ١

 . وغیرھا.. ٦٤، ٦٣، وباب ما ال ینصرف ..)، ١٨، ١٧، ١/١٦ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة
 ).١/٢٥ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة - ٢
منھج السالك  المعنى االصطالحّي في على  األشمونّيكالمانظر  و. ثابتة جامعة عندھمالمصطلح ھو اللفظ الذي یطلقھ النحاة ویجعلون لھ داللة - ٣

  .غیرھا و ..٣٧٣، وباب التصریف ٣٥، وباب ما ال ینصرف ) ١/١٧ (إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة
  .٥٠١ فصل في اإلدغام - ٤
  . كابن ھشام والفیومّي والّشاطبّي- ٥
   . ٦٤-٥٩ ّنحوّیة انظر القاعدة ال- ٦
   .وغیرھا كثیر...١١٠، ١٠٤، ٩٧باب إعراب الفعل و، ٤٩، ٤٥وباب ما ال ینصرف ، ١١، ٧، ٣ انظر باب أسماء األفعال - ٧
١٦٤ - ٨. 
  .٤١٢-٤١٠ وكتاب الشعر للفارسي ،١/٤١ انظر الكتاب - ٩
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ة احملتملة للكلمة، معتمة، وقد يشري األمشوينّ إىل األوجه اإلعرابيحوياختالف وذاكراًداً على القواعد الن 
  :  فقول ابن مالك.املذاهب فيها

  وتقْـتضـي رِضى بِـغيـرِ ســخـط        فَـائـقَـةً ألْفـيـةَ ابـنِ مـعـطـي

والرفع خرباً . )تقْتضي (النصب على احلال من فاعل) فَائقَة(جيوز يف : "١خصص له األمشوينّ تنبيهاً قال فيه
 يف النعت باملفرد ]٩٢: ٦سورة األنعام[تاب أنزلْناه مبارك﴾، على حد ﴿وهذا ك٢)ألفية(واجلر نعتاً لـ. ملبتدأ حمذوف

   ".وأوجبه بعضهم. والغالب العكس. بعد النعت باجلملة

ومن . دون اإلشارة إىل غريه  للكلمةوجند األمشوينّ موافقاً مذهب البصريني حني خيتار أحد أوجه اإلعراب
  :٣ذلك ما جاء يف باب إعراب الفعل

  ثَـابِـتـاً أو منحـذف" نْأَ"ى اسـمٍ خـالصٍ فعـلٌ عطـف       تـنصبـه وإنْ علَ

وذهب . وهو مذهب البصريني. بالنيابة بفعلٍ مضمرٍ يفسره الفعلُ بعده) فعلٌ(إذ اختار األمشوينّ رفع    
" إن"، فجوزوا تقدمي مرفوع الفعل مع لرتفع مبا عاد إليه من الفعل من غري تقدير فعالكوفيون إىل أنه ي

  .٥ه يرتفع باالبتداء عن أيب احلسن األخفش أنيوحك. ٤الشرطية

 فسيح، ورد به ومذهب نازح"ب يف العربية معروف، وهو بابباب احلمل على املعىن؛  األمشوينّ ويأخذ
ث، وتصور معىن الواحد يف اجلماعة ، وفصيح الكالم منثوراً ومنظوماً، كتأنيث املذكّر وتذكري املؤنن القرآ

  : صفة يف بيت الناظم) وافرة(ومنه إعراب . ٦"واجلماعة يف الواحد

هـراآلخ ــاتجرـي دف لَـهـي ول        هـرافو ـاتـي بِـهِـبـقْـضاُهللا يو  

؛ "وافرات"إن كان األفصح و. وهو مفرد، لتأوله جبماعة) وافرة(وهو مجع  بـ)  هبات(وصف : " ٧فقال
األجذاع : ل ويف مجع العاقل مطلقاً املطابقة، حنوعقفصح يف مجع القلّة مما ال يمجع قلّة، واأل) هبات(ألنّ 

   ".انكسرنَ، ومنكسرات

  

                                                
 ).١/٢١ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة - ١
 ..وأستعین اهللا في ألفّیة:  في بیت سابق- ٢
١١٤ - ٣. 
  ).ُعطف(فاعل مقّدم للفعل نائب  : على مذھب الكوفیین)فعٌل( فإعراب - ٤
 .٢/٦١٥نصاف  انظر تفصیل المسألة في اإل- ٥
  .٢/٤١١ انظر الخصائص - ٦
  ).١/٢٢ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة - ٧
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ثل ذلك ، وماأللفيةة يف  يقتضيها الوزن والقافي الّيتالضرورة الشعريةويف إعراب األمشوينّ إشارات ملواضع 
  :١ يف باب احلكايةقول الناظم

  وســكِّـن تعـدلِ" لي      إلْفَـان بِابنيـنِ"بـعـد " منيـنِ"و" منـان"وقُـلْ 

، واألصل سكون النون فيهما، ويقـول       لحكاية ارورِ واملنصوبِ  " منين"لحكاية املرفوعِ، و  " منانْ"فَـ "
  .٢"وإنما حرك يف النظم للضرورة: "بيناًاألمشوينّ معقّباً وم

دأب األمشوينّ يف شرحه على تفسري أبيات األلفية، وجهد يف إظهار املعىن الذي خيدم املقام، واختار  كذا  وه
  .التوجيه النحوي الذي يتعارف هو واملعىن وال يتنافر

  :٣ موقف األمشوينّ من صاحب النص-

  هو األصـلُ   التأييدمل أحكامها، وبياناً إلشارا، ف     ملقاصد ناظمها، وبسطاً     يبقى شرح األلفية توضيحاً   
وينّ مبا تضمنته األلفية،  الطّبيعي التزام األمشومنابن مالك إىل األذهان، الذي انطلق منه الشراح يف تقريب مراد      

افقة الناظم يف عدد من املسائل، ال سيما ما لكن ذلك ال ينفي تصرحيه  مبو. واكتفاؤه بشرح أبياا شرحاً حمايداً
 املـصروف    صـرف  منع ، حيث أجاز ابن مالك    ما ال ينصرف  ما جاء يف آخر باب      ك .يتعلّق منها باخلالف  

 يف هـذه   فأيد األمشوينّ النـاظم  . الكوفيون واألخفش والفارسي، وأباه سائر البصريني      وأجاز ذلك  ،للضرورة
  : من ذلك قوله.ه مساعاظم لثبوته الن واختار.حيح اجلوازوالص : "٤قال، واحتج له، ف، وصحح مذهبهاملسألة

       مـا كَـوصـانَ حالَ حو ـابِـنس       ـوقَـفُـي انـماسدرـ فـي مجعِـم  
  :وقوله   

  دـلَى وعن هنـعن آلِ لَيلبه ـا قَـصح       اـ بعدنرــسدوالُ ـلَة ما بـائـوقَ

  :وقوله   

  دورـوِسِ غَـلَةُ النفُـائـ غَبِيبــبِش      وتـائبِ إذْ هـلَب األزارِق بِالكَتـطَ

أُوأبيات خر" .  

                                                
١٩٩ - ١.  
  .لمصدر السابقا - ٢
  .١١٦-١١٢، ٨٨، ومناھج شروح األلفیة ١٨٣-١٦٦شرح األشموني ومنزلتھ بین شروح األلفیة :  لالستزادة انظر- ٣
  .٨٢-٨١ باب ما ال ینصرف - ٤
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 الـيت  األمشوينّ فلم يكن عميقاً؛ ألنه مل يتعد بعض التعريفات واحلدود النحويـة      و أما اخلالف بني الناظم    
يضيق النظم املوجز عن اإلحاطة ا وتوضيحها، بدليل استعانته مبصنفاته األخرى يف توضيح ذلك، وال سـيما    

فكانت االعتراضات من قبيل التوضيح حيناً، والتـرجيح حينـاً          . الكافية الشافية، والتسهيل، وشرحه عليهما    
  :باب التصغري اعتراض األمشوينّ على قول الناظم يف ومن ذلك. ١آخر

ـرغصـيوي  الّتــذُوذاً الّـذاوا ش ـعذَا مـي        وت ـا وـا تهنوعِ ملفُـر  

ـ  :هالُأو: ه أوج  ثالثة ن م ضرتع البيت، م  ...)وذاًذُوا ش رغصو(: اظم الن قولُ: "٢قال األمشوينّ  أن ـ ه مل ي بين 
 علـى    لـيس  )وعِر الفُ عم( :ه قولَ  أنّ :ثانيها. نِكِّمت املُ ها كتصغريِ  تصغري  أنَّ مهوه ي رها، بل ظاه   تصغريِ كيفيةَ
؛هعموم ألن   هم مل يصغ ه قولَ  أنّ :ثالثها.  الفروع كما عرفت   روا مجيع: )من ها ت يا وت( ي وهأنّ م  "يت" ص غكما  ر 
صغرت  ا، وقد نص  وا على أن  هم مل يصغروا منألفاظ املؤن إالَّث  "ات."وهو املفهوم م ن؛سهيل التال ": ٣ه قـال  فإن
يصغرم املُ غريِن تالّ" و،"اذَ"  إالَّنِكِّميذ"وفروع كْهما اآليت ذومل يذكُ،"هار رم نألفاظ املؤن تا "ث غري"."  

إن رأى فيها قصوراً أو  ، هو تعديل نظم بعض أبيات األلفية    ن بقية الشراح  وما مييز اعتراضات األمشوينّ م      
. وال غرابة يف ذلك، فاألمشوينّ بارع يف نظم املتون والعلـوم          .  لتشمل االستدراكات اليت يريدها فيه     ،غموضاً

  : قولهبعدومن ذلك استدراكه على الناظم يف باب النسب 

سانــوصل ـبمرِ جـدلَةو رِ مدكِّ        اـصـرب جـمـزـثَـاً لت ـانـماـم  

ـافَـإضـةً موَءةًـبـ بِ دنٍـاب  ٱأَو ب        م رِيـا لَـأَوعالت بِالثَّـه ـفجـانِي وب  

  : يقولَ أنْ األحسنكانَ: "٤قال األمشوينّ

 ةًـافَـإضـ مالكُن ى أوِـنـ اشتــهر      مـافُـضلَـا غَـهـ كةًـب"نِـابع ـمر"  

 قـال يف    . وليس كذلك  ".ديالم ز غُ" :فشمل حنو ،   برأسه مساين ق عريف بالثّ  ما له الت    أنَّ مه توه ت عبار ألنّ
ه ر صد فذ ح ،ةًين أو كان كُ   ،هزِجع بِ هردفاً ص رع وكان م  ،ضافاً إليه م  بسن ي الّذيوإذا كان   ": ٥شرح الكافية 

ِسونب  إىل ع كقولك يف    ،هزِج " ابن الزبري" :"زبرِيأبِ" ويف ،"يرٍكْي ب" :"رِكْبوكـذا قـال   . ه هذا كالم"."ي
إالَّ ،٦ارحالش  غُ"ه زاد يف املثل      أن الم زيد"،بِالثَّانِي(: اظم وعلى هذا فقول الن رِيفعالت ا لَهم أَو(م نطْ عفالعام  

، باًالماً أو غَلَهم يعنون باملضاف هنا ما كان عألن ؛د فاس وهو متثيلٌ، فيه"ابن"ـ برِ الندراج املصد؛خلاصعلى ا

                                                
  . ٧٩ انظر مناھج شروح ألفّیة ابن مالك - ١
  .٣٠٧ باب الّتصغیر - ٢
 .٢٨٨ التسھیل - ٣
  .٣٢٥ باب النسب - ٤
٤/١٩٥٣ - ٥.  
 .٨٠١ بن الناظمال  ألفیة ابن مالكشرح - ٦
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 ويكون "ديز" وإىل "المٍغُ" إىل بسن ي بل جيوز أنْ، إليهبسن يدى مفره معنه ليس موع فإن"ديالم زغُ"ال مثل 
 ذلك مبِ قبيل   نسالن  إىل املفر غُ" أراد  وإنْ . ال إىل املضاف   دالم زدي"م جماًلَعوالً ع فليسم ن قبيل ما تعـر ف 

  ."سبلَّال فخه ما مل يرِد إىل صبسن قبيل ما ين بل هو م،اين بالثَّاألولُفيه 

    من خالل عرض آرائـه يف  ١ن املواضع إىل وقوع االختالف يف رأي ابن مالك        وأشار األمشوينّ يف كثري م ،
: ٢ يف باب مجع التكسري    واملقارنه بينها،  منبهاً عليها، من مثل ما       كتبه األخرى، كشرح الكافية، أو التسهيل،       

صحيحِ العني،  " فَعل"ال يطَّرد يف    " فعالَناً"، أنَّ   ٤، وعليه مشى الشارح   ٣ه هنا ويف شرح الكافية    مقتضى كالم "
  ".ذَكَر احلُبارى: واخلَرب.  اطِّراده فيه٥ومقتضى كالمِ التسهيل". أَخ وإخوان"، و"نخرب وخربا"كـ

وعلى هذا النحو كان األمشوينّ يشرح األلفية، وميعن تفكريه فيها، ويقف من صـاحبها، فهـو شـارح                  
ومستفيد وناظم وناقد حومصح .  

  :هيبقـاآراء سمن   األمشوينّموقف -
كاخلليل وسيبويه وعيسى بن عمر وأيب عمرو وآراء املتقدمني واملتأخرين،  ،ينّ مبذاهب النحوينيعين األمشو

بن العالء ويونس واملازينّ والكسائي والفراء واملربد واألخفش والفارسي وابن جني والزخمشري وابن بابشاذ ا
   . عليهامه على املسائل اليت تكلّموساقها يف كال.. وابن عصفور وغريهم

األقوال أو  تلك دون أن يعىن بنسبةيسعى األمشوينّ لإلحاطة بكل األقوال اليت تتعلّق مبسائل الكتاب، كان و
: كقوله تفيد العموم  على لسانه عباراتت، وتردد٦ إىل أصحاا إالّ يف بعض املواضعاملذاهب واآلراء

  . ٧.."وقد أجاز قوم" :، وكقوله:.."ضهم يقولوبع: "، وكقوله.."وذهب قوم آخرون": ، وكقوله:.."وقيل"
وقد خيطئ يف نسبة املذاهب النحوية إىل أصحاا، ومن ذلك أنه نسب إىل أيب عمرو بن العالء أنّ أصل 

   .٨"أنَّ ملَاع كيو" :قال هكأن ،مضمر لٍعبف "أنّ" حتوفُ ،االستعمال لكثرة الالم تفَذفح ،"كلَيو"": ويك"
، وابن احلاجب ٩ يف اخلصائصي عند ابن جن إىل أيب عمرو بن العالء منسوب للكسائيما عزاه األمشوينّو

 حرف ويكأنّ" :١٢قول الكسائي: األول:  دلّ على ذلك أمران؛الصواب وهو. ١١، كذا يف املغين١٠يف اإليضاح

                                                
 ".اختالف آراء ابن مالك النحویة من خالل شرح األشموني لأللفیة: " لالستزادة انظر دراسة الباحث حوفان القرني- ١
٢٦٧ - ٢.  
٤/١٨٥٨ - ٣.  
  .٧٧٧ بن الناظمال  ألفیة ابن مالكشرح - ٤
٢٧٦ - ٥ . 
.. ٥٠٠، وفصل في اإلعالل بالحذف ١٩٥، وباب كم وكأین وكذا ١٨٥، ١٨٣-١٨٢ى أصحابھا باب العدد  من المواضع التي نسب األقوال فیھا إل- ٦

 .وغیرھا
وفصل في النقل والقلب ، ٤١٦وفصل في زیادة ھمزة الوصل ، ٣٨٤وباب التصریف ، ٢٩٢وباب التصغیر ، ٢ انظر باب أسماء األفعال - ٧

  .وغیرھا.. ٤٧٥والحذف 
 .٦-٥ باب أسماء األفعال - ٨
٣/٤٠ - ٩. 
١/٤٨٦ - ١٠. 
٤٨٣ - ١١. 
 .٢١٠  معاني القرآن للكسائي- ١٢
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 ابن احلاجب يف ، وقول١ي يف إمالئه العكربقول: والثّاين. "ويلك: ، وأصله أمل تر: وهو مبعىن،واحد جبملته
دخلت على " ويك"أنها : ومذهب الكوفيني". كَأنّ"كلمةٌ دخلت على " وي: "نّ مذهب البصريني إ:٢إيضاحه

وقراءة الكوفيني جاءت . والقراء البصريون جاءت قراءم على خالف مذهبهم ووفْق مذهب الكوفيني". أنّ"
والكسائي كويفّ يقف ". ويك"هم، فأبو عمرو بن العالء بصري يقف على الكاف من أيضاً على خالف مذهب

  ".وي"على الياء من 
 ،ما هو مستفاد من شرح املراديرين إنمني أو املتأخوتلك مسةٌ ظاهرة وأغلب نقل األمشوينّ عن املتقد

، كما ينقل املرادي من ل من كتابه دون حتقيقتؤكّدها متابعة األمشوينّ وهم املرادي يف بعض املواضع، فهو ينق
دود يف مسألة إجازة اإلتباع يف مجع يف باب كيفية تثنية املقصور واملم جاءومن ذلك ما . أيب حيان دون حتقيق

 وا باجتماعِلُفحكما مل ي": قال ابن عصفور. قاًلَطْ مازو اجلَحيحوالص: "٣تأنيث ما المه واو أو ياء، وقال
ضمتوالواوِنِي كذلك مل ي حلُفوالياِءنيِوا باجتماع كسرت ."  

سدرةٌ وسدرات، ومنع اإلتباع يف ذوات الياء : الث يف مثلغات الثّ اللّ قد جوزابن عصفور أنّ والظّاهر
 هو ٦ادي متابعاً املر إىل ابن عصفوربه األمشوينّـوالكالم الذي نس. ٥ب، واملقر٤والواو كما يف شرح اجلمل

كالم أيب حيان يف التفدية"الث يف مثل غات الثّ عن ابن عصفور جواز اللّنقلهبعد  ٧كميلذييل والت."  
مشوينّ جمرد ناقلٍ ألراء من سبقه ليجمعها يف هل كان األ: ويثري األمشوينّ بكثرة نقله سؤاالً يف ذهن الباحث

  ؟شرحه؟ أم أنه وقف عندها وناقشها وبين رأيه فيها
مرجحاً  و . من شرحهواضعبعض املبعرض اآلراء ملتزماً احلياد يف جيده مكتفياً يف شرح األمشوينّ والناظر 

ما  حجته فياجتهد ليظهرن آراء النحويني وناقش الكثري مأنه و.  عديدة مسائليف رأياً على آخر دون تعليل
  .اختاره صواباً منها

 وهذا :قال اجلرمي. "..يوِحم" :قلت".. ييحم" إىل إذا نسبت: "٨بـ النسن األول قوله يف بابمف
كما تقول،أجود : "وِأُمي."وهو آخر وفيه وجه : "محيأُ" : كما تقول،"يميي."د قال املرب:؛ وهو أجودا  ألن

نال  الجتماعِ األخريةَ الياَءحذفساكها ني ونفتصري إىلخامسةًوقوع : "محأُ"ـ ك"يمتضيف ياَء مثّ،"ي  
ـْسالنبفتقولة : "محيي"د ،فذكر الوجهني ".الثة ياءات لسكون األوىل والثّ فيجتمع أربعواملرب ورأي اجلرمي 
  . أجودمها، لكنه مل يصرح برأيهيف

                                                
٢/١٨٠ - ١.  
١/٤٨٦ - ٢. 
٢٣٤ - ٣. 
١/١٥١ - ٤.  
٢/٥٢ - ٥. 
 .٢/٢٧١ شرح ألفیة ابن مالك للمرادي - ٦
٢/٥١ - ٧. 
٣١٤ - ٨. 
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١ قولهاينن الثّوم" :ني مذهبأنّ البصري "لُهبةٌ مركَّ"مم ها" ن" يهنبالت،وم لُ" نالّيت "مهي ف أمرٍلُع م ن 
ا بكِّ ر: وقال اخلليل.ها ختفيفاًفُ ألتفَذ فح، إليناكسفْ نعم اج:ه قيلأن، كهعم ج: أي؛"هثَع شهللا املَ": قوهلم

  حركةُتلَق ن مثّ،اكننيالس تقاِء اللف األلتفَذ وح، وصلٍ إذ كانت مهزةَ،جِر للد اهلمزةُتفَذ فح،قبل اإلدغامِ
 بإلقاء  اهلمزةُتفَفِّ فخ،"دصاقْ" مبعىن "مأُ" و،رِج للزالّيت "لْه" ن مةٌبكَّر م:اُءوقال الفر. مالالّى إىل لَو اُألامليمِ

 إىل  أقربالبصريني وقولُ. الكوفيني إىل ونسب بعضهم هذا القولَ. "ملُه" فصار ،اكن قبلهاالسحركتها على 
وابِالص".  

. مجع تكسريٍ" صحب"، و"ركْب: "وذهب األخفش إىل أنّ حنو: "٢قوله يف باب مجع التكسري ومن الثّالث
 ".وهو الصحيح؛ ألنه يصغر على لفظه.  ومذهب سيبويه  أنه اسم مجع

: ٤ واملرادي٣انـحي  ذكر األمشوينّ قولَ أيبيهوف ؛]١: ٩٣حىالض سورة[﴾﴿الضحىومنه تعليل إمالة ألف 
إنما أُميلَ من أجلِ أنَّ من العربِ من يثَني ما : واألحسن أنْ يقالَ" :٥مثّ قال". بِناسه للت ألف إمالةَالقياس أنّ"

، "ضحيان: "فيقول" الربا" و،"الضحى: "كان من ذَوات الواوِ إذا كان مضموم األول أو مكسوره بالياء، حنو
 ."وإنما فعلوا ذلك استثْقَاالً للواوِ مع الضمة والكسرة. ، فأُميلَت األلف ألنها قد صارت ياًء يف التثنية"رِبيان"و

هما يف موضعٍ رأى فيه رأياً آخرمل مينعه خمالفت ان واملرادينفاعتماد األمشوينّ على أيب حيله بي ه واحتج.  
مظهر من مظاهر عديدة ومست شرحه بطابع خاص ودلّت على نزعته  آراء سابقيهإنّ عناية األمشوينّ ب

     . التعليمية اآليت بياا

  : نزعة األمشوينّ التعليمية-

يف ابع جلياً هذا الطّبرز وقد ، ٦إنّ الطّابع التعليمي هو الطّابع الغالب الذي اتسم به التصنيف يف النحو
   : املظاهر اآلتية من خاللشرح األمشوينّ

يفصل القول، ويسرد اآلراء، ، واألمشوينّ من املطوالت اليت صنفت للمتخصصني فالشرح :وسعتال -١
ى النحو الذي  عل،ويعلّل ما حيتاج إىل تعليل، ويسوق األدلّة، ويسعى إىل مناقشة بعض الوجوه وإبداء الرأي

" شيخ"ومن ذلك ذهاب الكوفيني إىل جواز تصغري  ،٧مسائل اخلالفاألمشوينّ رصد  وي.ن يف الفقرة السابقةبا
وهو شاذّ ". بيضة"يف تصغري " بويضة: "هلمواواً يف الثّاين، بدليل مساع قوبقلب الياء " شويخ"، و"شييخ"على 

   ٨.عند البصريني
                                                

  .٥١١ فصل في اإلدغام - ١
٢٧٧ - ٢.  
 .٢/٥٣٥ االرتشاف - ٣
 . ٢/٤٣٤ شرح ألفیة ابن مالك للمرادي  - ٤
 .٣٦٧ باب اإلمالة - ٥
  .١٠٠، ٨٤-٨٣، ١٥النحو التعلیمي في التراث العربي  لالستزادة انظر - ٦
 . تفاصیلھاأغلببشمونّي  األشمونّي باب ما ال ینصرف؛ ألّنھ من أوسع األبواب، وأكثرھا احتواء على مسائل الخالف، وقد ألّم األشرح من ذلك - ٧
  .٢٩٧ باب التصغیر - ٨
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، وإتيانه ويب والتفريع يف عناوين املسائل واألحباثالتب مي بكثرة الطّابع التعليوبه يتجلّى: التقسيم -٢
  . ٢خامتة ، وتلخيص بعض القضايا يف اية معظم األبواب على شكل١باملقدمات

استدرك األمشوينّ بعض الوجوه واملسائل اليت مل يتح له التفصيل فيها حني شرح يف صورة :  التنبيهات-٣
ا بني ـواختلف توزعه. ٥، أو عدة تنبيهات متالحقة٤، أو تنبيهني٣ بني تنبيه مفردوقد تعددت ما. تنبيهات

باب وآخر، كما اختلف حجمها طوالً وقصراً، كلّ ذلك حبسب مضموا، فهي استدراكات وإيضاحات 
عرابية، أو  تعليالً لبعض املسائل، أو إضافة بعض الشواهد واألمثلة والوجوه اإلواحتوت بعض اآلراء النحوية، أ

  .تلخيصاً ملا سبق يف بعض األبواب والفصول

، حتى كأنك تصاحب من الكتاب أعرابياً ٦أكثر األمشوينّ من األمثلة، ومأل شرحه ا :األمثلةكثرة  -٤
وقد أدرك األمشوينّ كغريه من النحاة أنّ اللّغة ليست صناعةً تكتسب حبفظ  .تسأله فيجيب وتستهديه فريشد

وليس يف ذلك تعسري على طالب العلم،  .٧اعد، وإنما هي ملَكَةٌ تكتسب بالسماع وتقوى باملمارسةالقو
ليقة، لكنالس ر كسبحو يف أساسه صناعةٌ تيسسقط واجب االجتهاد يف  فالنيسري ال يستطيع أن يتعلّم الت

ومعرفة القواعد ال تغين عن احلفظ  ،اعدعلى الدارس حفظ مئات األمثلة لشذوذها عن القو، فالنحو واللّغة
   .٨واالستذكار

وقد ذكر ابن  . إلعمال فكر املتدرب، مثّ امتحانه الصرفيةجاءت مسائل التمرين:  مسائل التمرين-٥
ن ذلك، ن ذهب إىل أنه ال جيوز شيء ممنهم م: للنحويني يف هذا الباب ثالثة مذاهب" أنّ ٩عصفور يف املمتع

ومنهم . ن كالم العرب كيف كان يكون حكمهن ذلك فإنما القصد به أن يبين أنه لو كان ميصنع موأنّ ما 
حالن ذهب إىل أنّ ذلك جائز على كلّم  .ل فقالومنهم مإن كانت العرب قد فعلت مثل ما فعلته : ن فص
أنّ املبالغة يف هذا ١٠بعض الباحثنيويرى  ".ن البناء وكثر ذلك يف كالمها واطّرد جاز لك ذلك، وإالّ مل جيزم 

وال يقبلها  وال أثر هلا يف الواقع، ،هود دراسي عقيم ال خيدم اللّغة، وهو مناقشة بعيدة عن الغايةاجلانب جم
 لو بنيت من اهلمزة: ومثل...١١"خرجِي: " قلت مثّ نسبت إليه"خرج اليوم زيد"سميت بـلو : من مثلاملنطق، 

  ..١٢"أُؤؤؤأَة: "، واألصلُ"أُوؤوَءة: "قلت" أُترجة"مثلَ 
                                                

 فصل  ومقدمة،٤٢٢ ومقدمة باب اإلبدال ،٣٧٣، ومقدمة باب التصریف ١٦٤، ومقدمة اإلخبار بالذي واأللف والالم ١٤٦ انظر مقدمة فصل لو - ١
 وغیرھا..٥٠١اإلدغام 

، وخاتمة فصل اإلدغام ٤٨٥، وخاتمة باب اإلبدال ٣٠٨، وخاتمة باب التصغیر ١٨٧، وخاتمة العدد ٢١٧ انظر خاتمة باب التأنیث - ٢
 .وغیرھا..٥١١

  .وغیرھا كثیر...٣٣٢، ٣٢٧، ٣٢٥،  ٣٢٢، ٣١٠انظر باب النسب  - ٣
  .وغیرھا كثیر..٣٣٥، ٣٣١-٣٣٠، ٣٢٥ انظر باب النسب - ٤
 . وغیرھا كثیر..٣٢٩-٣٢٨، ٣٢٣، ٣١٣ انظر باب النسب - ٥
  .وغیرھا... انظر باب التأنیث، وباب المقصور والممدود، وباب اإلبدال- ٦
 .١٨ انظر نظرات وآراء في العربیة وعلومھا - ٧
 .٥٥-٥٠ انظر أشتات مجتمعات في اللغة واألدب - ٨
٧٣٢-٢/٧٣١ - ٩.  
  .٩٦ انظر مقدمة محقق شرح التسھیل للمرادي - ١٠
  .٣٢٥ باب النسب - ١١
  .٤٤٥ باب اإلبدال - ١٢
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وعبارات سهلة، ، أسلوب ال تعقيد فيه وال إغالقبحرص األمشوينّ على تقدمي مادته  : أسلوب األمشوينّ-٦
  يف املختلف  الضعيفة أو  ستخدم األمشوينّ يف مواضع معدودة بعض األساليب      قد ا  و .وتراكيب سليمة صحيحة  

ـ ريـه يش غريا يذكرمولَ ،رد املطّ ظم غالباً إالّ   يذكر يف هذا الن    مل: "١ومن ذلك قوله  . جوازها ه راد إىل عدم اطِّ
ـ  "املَ"  ألنّ ؛تركيب فاسد " :٢ وهذا على حد تعبري الصبان     "".درن" أو   "قلَّ" : أو حنو  "دقَ"ـغالباً بِ  ة ال   احليني

ـ عطفه أيضاً من ذلك و ". على ماض  تدخل إالّ  خمتلف لوب  ـ، وهو أس  ٣بعد مهزة التسوية أو مايعادهلا    " أو" ب
    ٥امـ، ومنهم من منعه كابن هش     ٤فيه، منهم من أجازه كالرضي .         وتبقى تلك املواضع قليلة جـداً ال تـضر

  .بأسلوب األمشوينّ العام يف شرحه

  مهماً من جوانبجانباًوكونت شرحه، ة يف  األمشوينّ التعليمي املظاهر اليت جتلّت فيها نزعةأبرزتلك كانت 
  . منهجه يف الشرح

  :٦ النحوياألمشوينّ مذهب -

 من مجيع املذاهب االختيارمل يكن األمشوينّ صاحب مذهب حنوي متميز، وإنما كان مذهبه يقوم على 
قدمني منهم واملتأخرين، يشهد على ذلك نقله عن النحاة على اختالف أزمام ومذاهبهم، املت. على السواء

لم ، فنقل الكثري من آراء السابقني فقد ..البصريني والكوفيني والبغداديني، وشراح األلفية املتقدمني، وغريهم
   .تعبري عن آراء أصحاب الكتب اليت نقل منها، وعن مذاهب أصحااك  تعبرياً عن صاحبه، بل بداالشرحيكن 

 ،تأخرين الذين اعتمدوا على االنتقاء والترجيح  سعياً منهم إىل االعتدال والتسهيلواألمشوينّ واحد من امل
 بذلك أقرب إىل مذهب ابن مالك املعتدل الذي مل يؤيد موقف البصريني وحدهم، وال موقف الكوفيني ووه

خالل  الكالم اآليت وسيتضح ذلك من . وحدهم، فاتخذ من الفريقني موقفاً وسطاً اقترب من البصريني أكثر
   . على مصادره يف االحتجاج واألصول النحوية اليت اعتمدها

  

  

                                                
  .٢٦٥ باب جمع التكسیر - ١
  .٤/١٥٩٩ اشیة الصبانح - ٢
   .٣٠ باب نوني التوكید - ٣
 ٤١٣-٤/٤١٢ الكافیة ضي على الرشرح - ٤
 .٦٣ المغني - ٥
  .١٩٤-١٩٣ انظر مناھج شروح األلفیة - ٦
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  ١مذهب األمشوينّ يف االحتجاجِ

  
. أخذ االهتمام باللّغة العربية ينمو ويتطور منذ نزول القرآن الكرمي؛ وذلك لتفهم معانيه، والنظر يف قراءاته  

وبعد أن توالت عوارض اللّحن اجتهد األولون من السلف يف وضع القواعد اليت تضبط العربية وتصوا وحتافظ 
  .ن القرآن الكرمي وكالم العرب؛ إلثبات سداد قواعدهم وصحة مذاهبهم احلجج معليها، ملتمسني

ومل تكن املصادر اليت استمد منها األمشوينّ شواهده خمتلفة عما حدده النحاة القدماء، ولكن اخلالف متثّل              
: فاملصادر واحدة؛ وهـي   . التطبيق العملي ملا رمسه القدماء، ويف مراتب تلك املصادر ومدى املفاضلة بينها           يف  

  .  الشريف، وكالم العرب النبويالقرآن الكرمي، واحلديث

  :القرآن الكرمي وقراءاتهاالحتجاج ب -

االستشهاد بالقرآن الكرمي واالحتجاج به، مجلة وتفصيالً، ومل تدع نصوصهم ريباً يف أمجع العلماء على 
املطّرد الّذي يقاس عليه، :  القياسي، وغري القياسي؛ أيولكنها صرحت يف بعض نواحيها أنه قد حيوي. ٢ذلك

  .والشاذّ الّذي ال يقاس عليه
يت أقاموها على استقراء ما   بأصوهلم وقواعدهم الّ   متسكوااة يف هذه املسألة، فالبصريون      ف منهج النح  واختل

 مع قواعدهم أخذوه، ومـا      هافق من ما ات ، مثّ نظروا يف القراءات القرآنية ف      وردهم وما مسعوه من كالم العرب     
كان لبعض النحاة رأي يف مـذهب البـصريني ذاك، وذهبـوا إىل           و .اًاختلف تأَولوه أو ردوه، أو عدوه شاذّ      

  .االحتجاج بالقراءات القرآنية يف صياغة القاعدة النحوية واللّغوية، وإجراء القياس عليها
وكرر بعض هذه اآليات  آية كرمية، ئةمثاين ملّيت استشهد ا يف شرحه فاق عدد اآليات اأما األمشوينّ فقد 

 األمشـوينّ وهذا الفيض من الشواهد القرآنية يعكس حرص        . فقاربت مواضع استشهاده بالقرآن الكرمي األلف     
 لقرآنية الصحيحة االحتجاج بالقراءات ااألمشوينّفمن عادة   . على اإلفادة من الشواهد القرآنية بقراءاا املختلفة      

  .٥الًّ ا على آرائه، مع توثيق نسبتها لقرائها ورواا يف األعم األغلب، مستد٤، والشاذّة٣املتواترة

                                                
روح األلفیة ـومناھج ش، ١٥٦-١٤٥روح األلفیة ـرح األشموني ومنزلتھ بین شـوش، ٩٨-٧٥الك ـ األشموني وكتابھ منھج الس:تزادة انظرـ لالس- ١

١٩٠-١٣٠.  
 .٧٦-٧٤ ، واالقتراح للسیوطي١/١٤عاني القرآن للفراء ، وم١/٧٤ الكتاب انظر - ٢
  .وغیرھا كثیر.. ١٩٣ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٤٧، ٩٢ ،١٢، ٧  انظر- ٣
  .وغیرھا كثیر ..٤٩٣، ٤٥٥، ١٧٦، ١٤٠، ٩٣ انظر - ٤
أما ما استشھد . فص وال یسمیھا كغیره من شّراح األلفیة على قراءة حفص، وكان في الغالب ال یشیر إلى نسبتھا إلى حاألشموني كان جّل اعتماد - ٥

 .انظر المواضع المشار إلیھا سابقًا. بھ من القراءات الصحیحة والشاذة فقد كان ینسبھا في أكثر المواضع إلى أصحابھا ورواتھا
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ابـن  قـراءة    جلواز الفصل بـني املـضاف واملـضاف إليـه ب           ١ومل جيد األمشوينّ حرجاً يف االحتجاج     
، وذلك لتأييدها بشواهد    ]١٣٧: ٦سورة األنعـام    [ن قَتلُ أوالدهم شركائهم﴾   ﴿وكَذَلك زين لكَثريٍ من املُشرِكي    :٢عامر

ألنّ اإلمجاع واقع علـى امتنـاع       "مل يسوغ البصريون االحتجاج ذه القراءة؛        يف حني    .أخرى من السماع  
القـراءة ووهـم    يذهبون إىل وهي هذه     "، وهم   "الفصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول يف غري الضرورة        

ومنهم من نبذ هذه القراءة ورماها، متعلِّالً بقلَّة الفصل بني املتضايفني، ويف ذلك يقول أبو علـي                  . ٣"القارئ
ففصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول به، واملفعول به مفعول املصدر، وهذا قبيح             : "معقِّباً عليها  الفارسي

عة ـوهذا يف النثر وحال الـس     : "إذ قال بعد أن ساق قراءة ابن عامر        يومنهم ابن جن  . ٤"قليل يف االستعمال  
   .٥"صعب جداً، ال سيما واملفعول به مفعول ال ظرف

واملُوإن خالفت القراءة املشهور جمدها، عليهعما يؤي األمشوينّ ملتزماً أدب العلماء، فال بقي ، ومل يأت 
  قراءةُأماو: "٦دون إبداهلا" أئمة"، كقوله يف حتقيق مهزة  عليهاياسقالقف عندها دون وويقبح، وال يضعف، 

  ."زاوجته وال ي عندفقَوا يمم فَحقيقِ بالت]١٢: ٩سورة التوبة[﴾ةًمئأَ﴿ :٧ني والكوفي عامرٍابنِ
الشاذّة وبيان آراء وينّ بالقراءات الشاذّة؛ فيذهب يف بعض املواضع إىل إثبات القراءة  األمشأما استشهاد

 ]٥٧: ٨فالألنسورة ا[﴾مهِ بِذْرشفَ﴿:  يف قراءة األعمش٩يقال ابن جن: "٨النحاة فيها دون بيان وجه ترجيح، كقوله
هما  هلما أنواملعىن اجلامع ."لادرل وخاذ خرمحلَ" : كما قالوا،الدال ن م بدلٌالذّالَ نّإ" : املعجمةالذّالب

ومتقاربان جمهوران".جها الزوخر مِ بتقدمي الالَّبِ على القل١٠ْخمشريعلى العني م ١١ قوهلمن: "ذَشرذَ مر"."  
 "نكائ" لتأكيد بعض اللهجات، كما فعل يف كالمه على لغات    ويذهب يف مواضع أخر إىل االستشهاد ا        

  ."١٣نيصح م وابنمشع وا قرأ األ،"نيِعكَ" مثل "نيِأْكَ" :والثالثة: "١٢اخلمسة فقال
ومثـالُ  : "١٤، كقولـه  الالً أو متثيالً  ديسوق األمشوينّ القراءة الشاذّة كما يسوق القراءة املتواترة است        وقد  

 قَوارِيراً﴾ ، ﴿قَوارِيراً ]٤: ٧٦سورة اإلنسان[﴿سالسالً وأَغْالالً وسعيراً﴾ :  نافعٍ والكسائي  ١٥الصرف للتناسب قراءةُ  
  ".]٢٣: ٧١سورة نوح[﴿وال يغوثاً ويعوقاً ونسراً﴾ :  بن مهران١٦، وقراءةُ األعمش]١٦-١٥: ٧٦ورة اإلنسانس[

                                                
  ).٢/٥١٧ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة - ١
  .١٥١-١٥٠  البن خالویھ الحّجة- ٢
  .٤٣٦-٢/٤٣٥  اإلنصاف - ٣
  .٤١١-٣/٤١٠الحّجة للقراء السبعة للفارسي  - ٤
 .٢/٤٠٧  الخصائص- ٥
  .٤٤٣ باب اإلبدال - ٦
 .١/٢٣٥، وإعراب القراءات السبع وعللھا ٣١٢في السبعة ) حمزة وعاصم والكسائي: ( قراءة ابن عامر والكوفیین- ٧
  .٤٢٤ باب اإلبدال - ٨
 .١/٢٨٠ المحتسب - ٩
  .٢/٢٣٠ الكشاف - ١٠
 .١/٢٧٩، ومجمع األمأال ١٣انظر الكنز اللغوي . في كل وجھ: ذھبوا شذر مذر؛ أي:  یقال- ١١
  .١٩٦ باب كم وكأین وكذا - ١٢
  .١/١٧٠ قراءة األعمش وابن محیصن في المحتسب - ١٣
  .٨١ باب ما الینصرف - ١٤
  .٦٦٣ القراءة بالتنوین عن نافع والكسائي في السبعة البن مجاھد - ١٥
  . ١٠/٢٨٦، والبحر المحیط ١٦٢عن األعمش بالصرف في مختصر في شواذ القراءات البن خالویھ  القراءة - ١٦
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جواز وقـوع  الكوفيني يف يونس وبل إنه قد يؤيد مذهباً من املذاهب بقراءة شاذّة، وذلك كتأييده مذهب     
ـ  ﴿ :هم بعض ون قراءةُ  والكوفي  إليه يونس  ويعضد ما ذهب  : "١نون التوكيد اخلفيفة بعد األلف بقوله      م هِانِرمدفَ

تد٣٦: ٢٥سورة الفرقان [﴾رياًم[ ،حكاها ابن٢ي جن".   

 على توجيهها، ودقّق النظر فيها، فارتضى االستـشهاد  صرين بالقراءات، وح عاألمشوينّوهكذا نرى أنّ   
  . ا يف مواضع كثريةاالحتجاج وذهب إىلا، 

  : الشريف النبوي باحلديثجاج االحت-

 رجـاالً   rكما هيأ اهللا تعاىل لكتابه من العلماء من حيفظه لفظاً وتفسرياً ودراية وسنداً هيأ حلديث نبيه                 
أفنوا أعمارهم من أجل إثباته وتنقيته وإزالة الشوائب عنه، وإظهار الصحيح منه، والتزموا يف ذلـك قواعـد                  

  . مة من األمموضوابط قلّ أن جندها عند أ

نهم اختلفوا يف مسألة االحتجـاج حبديثـه    أفصح بين البشر، فإrومع أنّ النحويني يقرون بأنّ الرسول    
باالستنباط مما نقل من كالم العرب عن الثّقات، وتركوا ما نقل مـن             " وذلك ألنّ النحويني اعتنوا      ؛الشريف

عن القياس العريب، فيكون قد بىن على غري أصل، وذلك من           األحاديث الحتمال إخراج الراوي لفظ احلديث       
  ٣".مجلة حتريهم يف احملافظة على القواعد اللّسانية

  دعاألمشوينّوي  ن املهتمريف؛ إذ       مة ا   ني باالحتجاج باحلديث الشحبديث رسول   الستشهادذهب إىل صح 
بعض شواهد القرآن والشعر، وليس لتأسـيس       وقد جاء احتجاجه باحلديث الشريف دعماً وتأكيداً ل       . rاهللا  

 على جواز جميء فعل الشرط مضارعاً واجلواب ٤ يف باب عوامل اجلزم ومن ذلك استشهاده.القواعد وصياغتها
 ماضياً مب  ا رواه البخاري م قوله   ن r ٥ :"من قُ يلَ م القَ ةَلَي رِد إي م اناً واحتاباً غُ سفلَ ر ة رضي  ومن قول عائش  ،  "ه

 تبعاً للفراء والناظم، وخالفاً للجمهور الذي خصه        ،"ق ر كامقَ م مقُى ي ت م يف أس لٌج ر رٍكْ أبا ب  إنّ": ٦ عنها ُهللا
    .بالضرورة

  :٧ يف باب إعراب الفعلما جاءن ذلك  وم،احلديث ما مل يؤيده مساع من النادرعلى  ال يقيس األمشوينّو

   شـوزطُ جرهن دعأيٍـمٍ ب ضـنْ ت إنْ     "ع "الَ"لَ ـقَب"خونَ تـ دقَ الُفـيع  

                                                
  .٣١ باب نوني التوكید - ١
 .؛ وعزاھا إلى علي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب٢/١٢٢ المحتسب- ٢
 .٣/٤٠٢ یةالمقاصد الشاف - ٣
١٣٢ - ٤. 
، باب الترغیب في قیام رمضان، كتاب ٧٦٠وفي صحیح مسلم برقم . ، باب قیام لیلة القدر، كتاب اإلیمان٣٥ والحدیث في صحیح البخاري برقم - ٥

 .صالة المسافرین وقصرھا
 . أحادیث األنبیاء، باب لقد كان في یوسف وإخوتھ آیات للسائلین، كتاب٣٢٠٤ الحدیث في صحیح البخاري برقم - ٦
١١١ - ٧. 
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طٌ بصحة وقوع    يف أنّ وقوع اجلزم بعد النهي مشتر       ٢ والبصريني ١فالناظم ذهب يف املسألة مذهب اإلمام     
ال تدنُ من األسـد     ": فإذا قلت . زمالّيت للنهي، فإذا استقام الكالم صح اجل      " ال"الشرطية يف التقدير قبل     " إنْ"

لَمساجلزم هنا   "ت ك إن قلت   ؛، صحإنْ ال تدنُ  ":  ألن م   ال : "خبالف لو قلت  .  فكالمك صحيح  "ن األسد تسلم
ـ   ؛"تدن من األسد يأكلك     من األسـد   ال تدنُإنْ: "مل يستقم، إذ كنت تقول" ال"قبل " إنْ" ألنك إذا قدرته ب

، يعين مـن  "دونَ تخالُف يقَع" وهذا معىن التخالف الّذي نبه عليه الناظم بقوله     . يصح ، وهذا حمال ال   "كيأكلْ
  ٣.غري أن تقع خمالفةٌ بني التقدير بالشرط والكالم األول، فإذا حصل التخالف مل يصح اجلزم

 ر، فتقول على مذهبه         ٤وذهب الكسائيقدير واملقدخالف بني التـ    ال: " إىل جواز الت تـدنُ م ـ  ن األس د 
ه قال "ال"قاط  ـ وتقديره بإس  ،"يأكلْك٥".إنْ تدن من األسد يأكلْك    : "كأن   ماع ما يصلح أنْ      وقد جاء من الس

قـول  وك ،٦"وم الثُّ يحِرِا بِ نذؤا ي ندجِـس م نبرقْال ي  فَ جرة من هذه الش    أكلَ نمr :"قوله  حيتج به الكسائي ك   
الصاهللاِ ولَـيا رس ": حايب   ال ت رِـشف ي صبك ـ سهة االستـشهاد      وإنْ سلَّ  ،مشوينّ األ  إالّ أنّ  .٧"مم بـصح
لندوره، وجلـواز أن     ما جاء من ذلك على اإلبدال؛        ومحلَ ،حلديث يف أحكام العربية، يرى خمالفة الكسائي      با

 .يكون ازوم ثانياً بدالً من ازوم أوالً، ال جواباً

ويف الكالم التايل ما يتم البحث يف        .قد تابع الناظم يف احتجاجه باحلديث الشريف      األمشوينّ   أنّ وبذا نرى 
  . يف االحتجاجاألمشوينّ مذهب

  : بكالم العرباالحتجاج

كالم العرب هو املادة األوىل الّيت أقام عليها النحويون استقراءهم، وكانت معيناً لكلّ ما قدموه من قواعد 
  . شعر، ونثر:  ضربانوهو .وأصول

فكان يف الغالب لصياغة القواعد واألصول وشـرحها، مثّ كـان دعمـاً          بالشعر،   األمشوينّأما احتجاج   
شـواهدهم  سـاقوا  ن أصلوا وقعدوا ووذلك مذهب القدماء الذي. وتوضيحاً لشواهد أخرى يف بعض املواضع 

 وكانت غالبية الشعراء أصحاب الشواهد تنتمي إىل العصرين اجلاهلي واإلسالمي اللّـذين حـصروا               .املكررة
  .  االحتجاج النحوي فيهما

                                                
  .١/٤٥١ كتاب سیبویھ - ١
  .١٨٣، ٢/١٨٠ البن السراج ، واألصول٢/٨٣  للمبرد المقتضب- ٢
  .٧٤-٦/٧٣ المقاصد الشافیةانظر  - ٣
شرح ألفیة ابن و، ٤/١٦٨٥  ألبي حیانافـ، واالرتش٤/٤٣، وشرح التسھیل البن مالك ٢٧٣ للبطلیوسي كذا نقل عنھ في الحلل في إصالح الخلل- ٤

  .٢/١٤٤ مالك للمرادي
 .٧٦-٦/٧٥ المقاصد الشافیةانظر  - ٥
 الشافیة البن وھو في شرح الكافیة. ، رواه أبو ھریرة، باب ذكر النھي عن إتیان الجماعة آلكل الثوم١٨٧١ الحدیث في األوسط البن المنذر برقم - ٦

َوِإنََّما َنبَّْھت َعَلْیِھ، .  ُھَو ِبَتْشِدیِد ُنون ُیْؤِذَینَّا:" قائًال٥/٤٩ووي في شرحھ على مسلم ونّبھ الن. ٤/١٦٥ أوضح المسالك البن ھشام، و٣/١٥٥٢ مالك
 ".ِلَأنِّي َرَأْیت َمْن َخفََّفُھ ُثمَّ ِاْسَتْشَكَل َعَلْیِھ ِإْثَبات اْلَیاء َمَع َأنَّ ِإْثَبات اْلَیاء اْلُمَخفََّفة َجاِئز َعَلى ِإَراَدة اْلَخَبر

، عن عبد العزیز بن ٣٨١٥وكالمھ من الحدیث عن یوم أحد، والحدیث باللفظ المستشھد بھ في مسند أبي یعلى برقم . t الصحابي ھو أبو طلحة - ٧
، ٣٨٣٧، باب مناقب أبي طلحة، كتاب المناقب، وبرقم٣٦٠٠بالیاء، برقم " یصیبك"وھو في صحیح البخاري بلفظ . صھیب، مسند أنس بن مالك

  .، باب غزوة النساء مع الرجال، كتاب الجھاد١٨١١، برقم "ال یصْبك"وفي صحیح مسلم بلفظ . ، كتاب المغازي.."ت طائفتان منكمإذ ھّم"باب 
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وأورد األمشوينّ شواهد كثرية، منها ما متثّل ظواهر الكثرة واالطّراد،كاستشهاد األمشوينّ يف باب مـا ال                
  : بقول الشاعر١ينصرف

   العمـامـةَ تعـرِفُـونِـيمتى أَضـعِطَـالَّعُِ الثَّنـايـا        وأنـا ابـن جـالَ

  .حمكي، ال ممنوع من الصرف، خالفاً لعيسى بن عمر" جال"على أنّ 

 األمشوينّ على إجازة مد املقـصور للـضرورة       تجاجحومنها ما متثّل ظواهر القلّة والندرة والضرورة؛ كا       
  :ج بقول العجا٢مطلقاً

الْمـويلبُء يبِـر ـهـالََء الْسبالْـر  

تـعاإله ـاقُبعـالَلِ باإله الَلْـد  

  :وبقول أيب املقدام

ـيمت نم ـا لَكشيش نماِءـرٍ و  

شنـيي املَسف ـبـعاللَّهاِءـلِ و  

  .موافقاً الكوفيني وخمالفاً البصريني يف املسألة

مشوينّ عصر االحتجاج الذي حدده النحاة يف مواضع من شرحه، وأورد أشعاراً لعدد من وجتاوز األ
  :٣ومن ذلك استشهاده ببيت الشريف الرضيالشعراء املولّدين واملتأخرين على سبيل التمثيل واالستئناس، 

  وعِـسة املَلْـلَـيلَـ بِكـ منتـيـوأَبِ     رى ـون من الكَـانَ اجلُفُيـت رتبِيأَ

  .٤املضمرة بعد واو املعية يف جواب االستفهام" أن"مثاالً على نصب الفعل املضارع بـ

  :٥ استشهاده بقول أيب حيان الفقعسيه أيضاًومن

  فَـإِنـه أَهـلٌ َألنْ يـؤكْـرمـا

  .٦ضرورةعلى األصل، وعدم حذفها للتخفيف، وذلك لل" يؤكرم"على إثبات اهلمزة يف 
                                                

٦٧ - ١. 
  .٢٢٤ باب المقصور والممدود - ٢
  .ھـ٤٠٦ توفي سنة - ٣
  .١٠٩ باب إعراب الفعل - ٤
 .ھـ٢١٠ توفي نحو - ٥
  .٤٩٨ فصل في اإلعالل بالحذف - ٦
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بما وصم بعضها بالوضع ور حجة إلثبات ما مل يسمع من العرب، أشعار املولّدينجيد األمشوينّ يف وال 
ه يف وأن،  عريب"يلاوِرـس" ني من زعم أنّحويومن الن: "١ومن ذلك قوله يف باب ما ال ينصرف، والصناعة

التقدير مجع "ـسرةالَو"س ي به املفردم.ور بأنّ د "سرةالَو"سمع مل ي. ا قولهوأم :  
ـلَيـ عم اللُّـه ـنمِ سالــؤوـةٌـرسمل ـرِقي ــسـ       فَـلَيفطعـت  

   فمصنوعال ح ة فيهج" .  

 يف عتبار ما جيوز تبديله أو ال جيوزيف اعتبار ما يف الشعر من الضرورات اويذهب األمشوينّ مذهب الناظم 
.. درِطَّ مكثري: بٍر أضها، وذلك على ثالثةلُم ويبقى عرِ األم المفذَحت: "٢بعض املواضع، ومن ذلك قوله

  : كقوله،رٍ أم غريِ قولٍها بعدفُ وهو حذْ؛تيارِ يف االخ جائزوقليلٌ
                اـه دارهـديـوابٍ لَـبـلْت لـ قُ

يذَنْـت فَإن ي حموـهجـا وهاـار  

قال املصن٣ف :"وليسم ؛راًطَضلت نِكُّمه ميقولَ أنْن :ا يقولَ أنْوليس لقائلٍ":  قال،"نْذَي :ه ذا من 
كنيِتساملتح ركيكونَلى أنْ، ع الف لُعم ستاًقّحفَعِفْ للر كِّسناض طألنَّاً؛ارر اجِ الرزلو قصد فْ الرعلتو لَصإليه  
مستفكان يقولُ؛ عن الفاِءاًينِغ : "إِنُذَئْت طرار ".ينباالض وقليل خمصوص "..  

 أنه كان للشعر النصيب األوفر يف شواهد األمشوينّ، لكنه مل يغفل نصيب النثر فيهـا،                من الواضح البين  و
   . الستنباط القواعد بل للخروج عليهاومل يكن االستشهاد ا. استشهد به أمثاالً وأقواالًفقد 

:  بقول العـرب   ، الترخيم باألعالم خالفاً للفراء وثعلب     تصغريِ احتجاجه على عدم اختصاص      ومن ذلك 
"ذَموي قلَيرِي بجي" رغصم ،"ق: "وبقوهلم، "لَقأبيق على أُريبالر ٤"جاء بِأُم.  

 ه ال يلزم   على أن  وفيه دليلٌ  ".اهلُضفْا أَ أنشاً فَ يرا قُ أم"و،  بِص بالن "يدبِو ع ذُيد فَ بِا الع أم" عمس": ٥ومنه قوله 
وعلـى   ،تركَا ذَ مه م :نا ه قديرإذ الت ،   باحمللّ ا يليق مه م  غري ردقَ ي  أنْ بل جيوز  ؛يٍء ش ن م نا يكُ مه م :ردقَ ي أنْ

 ذلك فيخرقوهلم ج : "اأم لْ العفَ م عالو،  "م"أم ماً فَ لْا ععالم"  ، فهو أحسن م ا قيلَ م: ه مفعولٌ  إن لَطْ ممعمولٌ ق  ما  ل
أو مفعولٌ،  الفاءبعدكانَ إنْ ألجله م عكانَ إنْوحالٌ، فاًر م أيضاً على أنّوفيه دليلٌ. راًكَّن  "؛ليست العاملةَ" اأم 
  . " بهولِ يف املفع احلرف ال يعملُإذْ

                                                
٥٥-٥٤ - ١. 
 .١١٩ باب عوامل الجزم - ٢
 .٣/١٥٧٠  الشافیة شرح الكافیة- ٣
 .٣٠٢ باب التصغیر - ٤
  .١٥٩باب أما ولوال ولوما  - ٥
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اليت احتج ا من قبله من النحاة، ونرى أنّ أكثـر       سعة اطّالع األمشوينّ على الشواهد        على وهكذا نقف 
مع عنايتـه   وجنده مستدال بكالم العرب،     الشواهد الشعرية،   مثّ   ، من القرآن الكرمي    اليت أوردها كانت   حججه

 سأتكلم فيما يلي على األصول النحوية اليت اعتمـدها          ولكي تتكامل الدراسة  . لقراءات واحلديث الشريف  با
  .واحتكم إليها يف قبول اآلراء النحوية وردها
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  ١ األمشوينّ عند النحويةُاألصولُ

  
كان األمشوينّ يعتمد يف شرحه على أصول حنوية واضحة وينبه عليها، ويقوي املذاهب النحوية ويضعفها 

وفيما يأيت عرض مفصل ملوقف األمشوينّ من تلك . باالستناد إليها، وتتمثّل تلك األصول بالقياس والسماع
  .صولاأل

  :السماع -
 يعد يوطيفه السماع، وعرماع مرجع األدلّة كلّها؛ ألنّ القياس واإلمجاع بنيا على ما جاء به السالس 
، وكالم rما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعاىل؛ وهو القرآن، وكالم نبيه : "٢بقوله

  ".دين، نظماً ونثراً، عن مسلمٍ أو كافرالعرب قبل بعثته ويف زمنه وبعده، إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولِّ
ليه، ومن ي من خيالفه مستنداً إوكان األمشوينّ شديد العناية باملسموع، وقف عنده ليحتج به، ويدحض رأ

: ٣حيث قال"ليس"عمل " إنْ"ذلك تصحيحه مذهب الكسائي وأكثر الكوفيني وطائفة من البصريني يف إعمال 
، وجعل منه "إنْ أحد خرياً من أحد إالّ بالعافية: "فَمن النثر قوهلم: ع نثراً ونظماًوالصحيح اإلعمالُ؛ فقد مس"

 على أنّ ]١٩٤: ٧سورة األعراف[م﴾كُالَثَ الّذين تدعونَ من دون اِهللا عباداً أمإن﴿: ابن جني قراءة سعيد بن جبري
صنام الذين تدعون من دون اهللا ليس األ: ملعىنوا. ﴿إنْ﴾ نافية رفعت ﴿الّذين﴾ ونصبت ﴿عباداً أمثالَكم﴾

  :ومن النظم قوله.. عباداً أمثالكم يف االتصاف بالعقل
  إنْ هـو مسـتولـيـاً عـلَى أحـد       إالّ عـلَى أََضـعـف املَجـانِـيـنِ

  :وقوله
ـهـاتيـاِء حضقتـاً بانيُء ماملـر بِـأنْ   إن نـذالَ    ولكخفَـي ليـهـى عغبي "  

ها، ومن ذلك ما جاء يف باب إعراب الفعل عقب  ما أو نفيقاعدةثبات صحة إلالسماع استدلّ األمشوينّ بو
  :٤قول الناظم

ي الرالفَاِء ف دعلُ بعالفوـجـا نـصـ كَ     بصـننما إلَى التِسـبِ متنـي يب  
                                                

مناھج شروح األلفیة و، ١٣٥-١١٤وشرح األشموني ومنزلتھ بین شروح األلفیة  ،١٩٦-١٨١الك ـ األشموني وكتابھ منھج الس:تزادة انظرـ لالس- ١
٢١٥-١٩١.  

  .٧٤ االقتراح - ٢
 ).٣٦٩-١/٣٦٨ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة - ٣
١١٣ - ٤. 
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   اءوفاقاً للفر،لَ﴿: ١ عن عاصمٍ كقراءة حفصٍ،اعاً لثبوت ذلك مسلِّعأَي اَألغُلُب ـسبابَأ ـسبابالس موات 
 ، وقـولُ  ]٤-٣: ٨٠عـبس سـورة   [﴾ىركْ الذِّ هعفَنت فَ ركَّذَّ ي و أَ  ىكَّز ي هلَّعلَ﴿: ٢، وكذلك ]٣٧-٣٦: ٤٠غافرسورة  [﴾علطَّأَفَ

الراءاجز أنشده الفر:  
     ـعـلَّ صوفرورِ أو دهالد هاـالت  

     لْـتـدا اللَّمنلَةَـن نـ مـمهاـات  

    سفْــفَتالن رِيحـتهاتفْرز نم اـس  

   ني أنّومذهب البصرياَءـج الرليس له جواب منصوب ،لُ وتأووا ذلك مبا فيه بدع."  
، وذكره "إذا"املنع، كما فعل يف حديثه عن شروط إعمال ع طريقاً إىل  السمادممن ع  األمشوينّاتخدو 

  وابن.عاءالد وأداء  بالناذ الفصلَـ بابش ابنوأجاز: "٣شرط عدم الفصل بينها وبني الفعل بغري القسم، وقال
   ." من ذلك شيٌءعمـس مل ي إذْ؛ع املنحيح والص.فر بالظَّعصفور الفصلَ

ماع أصالً تثبت به اللّغة وتقوم عليه،وعداذّ من املسموع لئالّ يقاس عليه، ومن ذلك  األمشوينّ السز الشومي 
  ".على القياس" عيط"ع وسم. وهو شاذٌّ.  الياِء واواًبإقرار الضمة وقَلْبِ" عوط": "عائط"سمع يف مجع : "٤قوله

، فقد باب التأنيثركه على الناظم إىل املسموع، فمن ذلك ما كان يف استند األمشوينّ أحياناً فيما استدو
 ،لَى" ما مسع على وزن هامنواعتمد على بعض ما كان مسموعاً مشتركاً بني القصر واملديهو ": من قوهلم" فُع

  . ٥ومل يسمع غريه. "عالم بِدخيالَئه
اهتم به أصالً يبين  نصيب من عنايته، فقد  أيضاًلقياسوكان ل ومما سبق ظهرت عناية األمشوينّ بالسماع،

  . عليه، كما سيأيت

  : القياس-

يعدّ القياس من األدلّة النحوية القدمية، وتظهر معظم تعريفاته مقدار اهتمام النحاة به واعتمادهم عليـه،                
راء كالم العرب، املوصلة إىل معرفـة     النحو علم مستخرج باملقاييس املستنبطة من استق      : "٦كقول ابن عصفور  

  ". هو معظم أدلّة النحو، واملعول يف غالب مسائله عليه: "٧وقول السيوطي". أحكام أجزائه الّيت تأتلف منها
                                                

  ".روایة حفص بالنصب، والباقون بالرفع:"٥٧٠ السبعة - ١
ھ الذكرى  وقرأ عاصم وحده فتنفَع،ھ الذكرى رفعًا وأحسب ابن عامر فتنفُعيقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائ :"٦٧٢ السبعة -٢

 ".نصبًا
 .٩٥ باب إعراب الفعل - ٣
  .٤٥٢ باب  اإلبدال - ٤
  .٢١١ باب التأنیث - ٥
 .١/٤٥ المقرب - ٦
  .٢٠٣ االقتراح - ٧
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 أصالً حيتكم  يف مواضع من شرحهواألمشوينّ من النحويني الذين احتفوا بالقياس، إذ اعتمد عليه، واتخذه
مل يكن القياس بأقلّ شأناً من السماع عنده، بل تالزم األصالن وتداخال يف كثري وحاته، إليه يف مباحثه وترجي

خفش يف مسألة إبدال كلّ من الواو ومن ذلك ما أورده عن اخلالف بني اخلليل وسيبويه وبني األ ،من املواضع
بويه إبدال الواو والياء مهزة فمذهب اخلليل وسي". مفاعل"والياء مهزة إذا وقع ثاين حرفني لينني، بينهما ألف 

" سيائد"، أو خمتلفني كـ"أول"مجع " أوائل"، أو واوين كـ"نيف"مجع " نيائف"سواء كان اللينان ياءين كـ
فيما ذهب األخفش إىل أنّ اهلمزة يف الواوين فقط، وال يهمز يف الياءين، وال يف الواو مع الياء، ". سيد"مجع 

وشبهته أنّ اإلبدالَ يف الواوين إنما كان لثقلهما، وألنّ . على األصل" صوايِد"، و"سياوِد"، و"فنيايِ: "فيقول"
 والواو فال إبدالَ؛ ألنه إذا وأما إذا اجتمعت الياءان أو الياء. لذلك نظرياً؛ وهو اجتماع الواوين أولَ كلمة

واحتج أيضاً بقول العرب . ، اسم موضع"يوِم"و ،"يين: "التقت الياءان أو الياُء والواو أولَ كلمة فال همز، حنو
 . من غري مهزٍ" ضياوِن: "؛ وهو ذكر السنانِري"ضيون"يف مجع 

إنما هو باحلملِ " أوائل"أما القياس فألنّ اإلبدالَ يف حنو . سماعوالصحيح ما ذهب إليه األوالن للقياس وال
، ال فرق بني الياء "رِداء"، و"كساء"؛ لشبهِه به من جهة قُربِه من الطَّرف، وهو يف "رِداء"، و"كساء"على 

ساق "من " فَعيلَة" باهلمز، وهو "سيائق: "١"سيقَة"وأما السماع فحكى أبو زيد يف . والواو، فكذلك هنا
وقسيف تاج اللُّغة". ي د: "وحكى اجلوهريائيد، وجيج " نوهو م"ودجي ادوحكى أبو عثمان عن ". ج

: فشاذٌّ مع أنه لَما صح يف واحده صح يف اجلمع فقالوا" ضياوِن"وأما ". عيائل": "عيل"األصمعي يف مجع 
"اوِنضن: "كما قالوا" يويه"ضن: "، وكان قياسيقاس عليه". ضه ال يحيح أن٢"والص.  

وقامت أحكام األمشوينّ على السماع الكثري، وأورد كثرياً من النوادر والشواذّ، ومل يقس عليها، ومن ذلك 
ضوابِط شاذٌّ، يحفَظُ وال يقاس عليه، وبعضه  من النسب مخالفاً ملا تقدم من الما جاء: "٣قوله يف باب النسب

بضم " دهرِي": "الدهرِ"بكسر الباء، وإىل " بِصرِي": "البصرة"أشذُّ من بعضٍ ، فمن ذلك قولُهم يف النسب إىل 
، "جلُوالَء"، وإىل "سي وخراسيخر": "خراسان"، وإىل "رازِي": "الري"، وإىل "مروزِي": "مرو"الدال، وإىل 

بفتح " أَموِي": "أُمية"، وإىل " بحرانِي": "البحرين"، وإىل "حرورِي"، و"جلُولي "– موضعني –" حروراء"و
  ...".بضم السني" سهلي": "السهل"اهلمزة، وإىل 

سمع على ما سمع، ومن ذلك ما ذهب إليه يف مسألة ما مل ي بقياس  كثرياً من النحاة األمشوينّخالفو
     : الفاء مععما س مم مع الواو يف مخسةبص النعموقد س: "٤النصب مع الواو، فقال

   لُاألو:الن حنوفي  :﴿لَوما يالّ اُهللامِلَع ذينج اهدوا مكُنمو يلَعمرِابِ الصي١٤٢: ٣آل عمرانسورة [﴾ن[.   
                                                

 ).سوق(انظر الصحاح واللسان .  ھي التي تساق سوقًا- ١
  .٤٣٢-٤٣١ باب اإلبدال - ٢
٣٣٥ - ٣. 
 .١٠٩-١٠٨ باب إعراب الفعل - ٤
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  : حنو قوله األمر:اينالثّ    

  انـيـ داع اديـنـ ي  أَنْ توـصـل       دىـ إنَّ أَنوـي وأَدعـلت ادعـفَقُ

  : حنو قولهيه الن:الثُالثّ   

 نـالَ تع ـهخ لُقٍـنتثْلَـ وم يـأته]      ـعع ـارـلَيإذَا فَع ـلْـكظع ـيتم[  

   الرابع:حنو قوله االستفهام :  

  وعِـسة املَلْـلَـلَيـ بِكـ منتـيـوأَبِ     رى ـون من الكَـانَ اجلُفُيـت رتبِيأَ

  :وقوله

ج أَك كُـأَلَمكُـاريو ينِـميـونَ ب      بـوـيالْـكُـن ـمـماإلخةُ وداُءــو  

   اخلامس: م التي حنو ن :﴿ا لَ ييتن ا نرد الَ و ذِّكَ نبِ ب آيات ر بن ا وكُننَو م املُ ن ؤنِمي٢٧: ٦األنعـام سورة  [﴾ن[   يف قـراءة  
   .١" الباقيسِ وق.محزة وحفص

 كما كان شراح األلفية، وكان يف الثّاين معتمداً على األول، وهكذا ارتبط السماع والقياس عند األمشوينّ
موقفه وبالكالم على هذين األصلني اتضح جانب من جوانب شخصيته العلمية، وأعان على معرفة . من قبله
نمسبقه م قيقة مفاصيل الدن مذهبهيف بعض الت.   

                                                
وال أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء، وال :" ٢/١٤١ في شرح األلفیة، وكذا نقل عنھ المرادي ٤/١٦٨٠ قال أبو حیان في االرتشاف - ١

 ". العرض، وال التحضیض، وال الرجاء، وال ینبغي أن ُیقدََم على ذلك إال بسماع
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  ١ظاهرة التعليل يف شرح األمشوينّ

  
يعلّل أغلب اآلراء النحوية اليت يعرض هلا، ويعتمد يف تضعيف كثري من اآلراء كان األمشوينّ مولعاً بالتعليل، 

على بيان ضعف علّتها، ويبسط آراء النحويني يف املسألة اليت يتصدى هلا فيبطل معلّالً ومستدال، ويصحح منها 
  . معتال لذلك أيضاًما يصحح

والقواعد اليت  ؛ بتعليلني أو أكثر للمسألة الواحدة، مستنداً يف تعليله إىل قواعد حيتكم إليها األمشوينّوقد يأيت
استند إليها األمشوينّ يف تعليالته ال خترج يف جمملها عن مدار القواعد اليت يعلّل ا النحاة، كالتعليل بإعطاء 

تعليله  ما ال جيوز فيما عمل على أنه فرع؛ ومن ذلك  جيوز فيه فما كان أصالً يف العملاألصل ماليس للفرع؛
  :الشاهد بعدها، كما يف " أنْ"عند جميء " كي "يفالتوجيه النحوي الذي اختاره 

"كَيمل تديـأَرطـا أنْ تبِق ـرتبـلْ   [   ي ـراَء بديـاً بِبــنـا شكَهـرتقَـعِفَت[  

 هـذا  حترجي و.م لالَّ ةًدكِّؤ م ةً، وأن تكون تعليلي   "نْأَ"ـ ب ةًدكَّؤ م ةًمصدري] كي[مل أن تكونَ  احت: "٢إذ قال    
  : اين بأمورالثّ

   الباب  أُ "نْأَ" أنّ   :لاألو م،  فلو ج لَعت م كِّؤاصبةن" يكَ" لكانت   "يكَ"ـ ل ةًد، فيلزم    علـى   عِ تقدمي الفـر 
ح أن تكون ترجي ف، الصقت الفعلَ"نْأَ" نَّأَ :الثالثّ.  لغريهاًدكِّؤ ما كان أصالً يف بابه ال يكون م  :اينالثّ. األصل
   ."العاملةَ

وحذر من وقوع اللّبس فيه، وعول يف تعليله على سعى لتوضيح كالمه، ؛ فمنهج املعلّم األمشوينّ واتبع
نبه على الشاذّ كما ".بال تركيب" اثنني" يلتبس بإضافة ؛ لئالَّ"اثْناك": وال يقال : "٣ذلك، كقوله يف باب العدد

من " فَعلَل"شذَّ بناء " :٤، ومن ذلك قوله يف باب النسبالذي جاء به العرب فراراً من اللّبس يف كالمهم
، "عبدرِي"، و"تيملي ":جزَءي اإلضايفّ منسوباً إليه كما شذَّ ذلك يف املركَّب املزجي ، واحملفوظُ من ذلك

، "امرِئ القَيس بن حجر الكندي"، و"عبد الدار"، و"تيم الالَّت: "، يف"عبشمي"، و"عبقَِسي"، و" مرقَِسـي"و
  ". وإنما فعلوا ذلك فراراً من اللَّبسِ."عبد شمس"، و"عبد القَيس"و

                                                
  .١٤٤-١٣٦، وشرح األشموني ومنزلتھ بین شروح األلفیة ١٧٨-١٤٣تزادة انظر اللغة والنحو  لالس- ١
  .٨٨  باب إعراب الفعل- ٢
١٧٩ - ٣.  
٣٢٧ - ٤.  
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 باملنطق، وليس بدعاًَ أن يرى أثر املنطق يف ثنايا شرحه وهو صاحب نظم وتأثّرت تعليالت األمشوينّ
ترتيب  ووطرح التساؤالت، نصيبها من اجلدل املنطقي، والبحث املنظّم،  فأخذت تعليالته،فيه" األيساغوجي"

 كون فيه سؤالٌ السن األمساء علىي منِا بم: "١؛ ومن ذلك قوله يف باب املعرب واملبين الفقرنسيقاإلجابات، وت
واحد:ل منِ بي؟ ومي منها على احلركة فيه ثالثة أسئلةنِا ب :لم؟ينِ بول م حر؟كول وما ؟ كذا كانت احلركةُم 

نِبيم ن األفعال أو احلروف على السسأل عنهكون ال ي .نِوما بفيه سؤاالني منهما على حركة  :لم حرك؟ ولم 
   ركة كذا؟كانت احل

التقاُء:  البناء على احلركة مخسةٌوأسبابـ ك،اكنني الس"أيكبعض ، وكون الكلمة على حرف واحد."ن 
 ، أو شات املعرب".أول"ـ ك،نمكُّ يف الت أو هلا أصلٌ. كباء اجلر،بتدأ ا ي أو عرضة ألنْ.املضمرات
  . م كما تقد،االً وخرباً وحلةً وصه أشبه املضارع يف وقوعه صفةً فإن؛كاملاضي

البناء على الفتحوأسباب  :طلبـة كفّ اخل"أيـ ك، وجماورة األلف".ن"ا حركة األصل".انَأيحنو، وكو : 
"يا مضترخيم ،"ار "ماضيا لَ" : حنو،والفرق بني معنيني بأداة واحدة.  اسم مفعول"رزيدل عتباعواإل". ورٍم، 

  . حاجز غري حصنياكن والس، الياء بينهما ساكنةٌ ألنَّ؛تباعاً حلركة الكافإنيت على الفتح  ب؛"كيف" :حنو
التقاُء:  البناء على الكسر وأسبابـ ك،اكنني الس"وجمانسة العمل. "سِأم،واحلمل على . كباء اجلر 

 : حنو،أنيث واإلشعار بالت.ا يف االسمها يف الفعل نظري، فإنسرت محالً على الم اجلر كُ؛ األمر كالمِ،املقابل
"ا حركة األصل حنو".أنتوكو : "يا مترخيم ،"ارِض "ماضوالفرق بني أداتني.  اسم فاعل"ر،؛ كالم اجلر 
 بالكسر يف اإلشارة "هت" و،"هذ" : حنو،تباع واإل".دبى عوسملَ" :سرت فرقاً بينها وبني الم االبتداء يف حنوكُ

  . ثةنللمؤ
وأسبابالبناء على الض ِهللا﴿ : حنو، اإلعراب ال يكون للكلمة حالُ أنْ:ماألمر م قَن لُبوم نب عسورة [﴾د

٤: ٣٠ومالر[بالض ته الغايات.محنو، ومشا : "؛"يا زيدقَ"ه أشبه  فإنو،"لُب "بعقيل"د ،:م ناً ه يكون متمكِّن جهة أن
ر أو كِّه إذا نن جهة أن م:ريايفّ وقال الس. اإلعراب حالةَةُمه ال تكون له الضن جهة أن م:وقيل .يف حالة أخرى

أُأضيف رِعب .؛"حيثُ"ن هذا ومفإن ها إنما ضمو"قبلُ"ـ لشبهها بت "بعد"م ة ها كانت مستحقّن جهة أن
 ، وكوا حركة األصل. اإلضافةَ"بعد" و"قبلُ"نعت نعت ذلك كما م فم،لإلضافة إىل املفرد كسائر أخواا

 ، وكونه يف الكلمة كالواو يف نظريا. بهيم إذا س"حتاج " مصدر"جاجحت" ترخيم ،"اجحيا ت" :حنو
. اوع ادلُقُ :، ونظريا"موا القَوشاخ" :حنو،  وكونه يف الكلمة مثله يف نظريا".ومه" : ونظريا،"حنن"ـك

  "."ذُنم"ـ ك،تباعواإل
 يف مثل هذا التعليل ضرباً من العبث الشاق مع العقل والواقع، ألنها عللٌ ٢ويرى األستاذ عباس حسن

نَّ العريب األول فكّر يف كلّ كلمة على هذا النحو، وأطال النظر يف بنائها وإعراا، وما يتصل ا ملا ألو وزائفةٌ، 
                                                

 ).١/٦٥ (منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك طبعة المكتبة األزھریة  - ١
  .١٦٣-١٥٦ انظر اللغة والنحو - ٢
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سج على منواهلم، وال شيء غري التعليل الصحيح هو حماكاة العرب، والنجيد أنّ و... ت معدودةتكّلم إالّ بكلما
أرهقت املتعلّمني وضاقت ا صدورهم وأوقام عند الرجوع ملثل هذه املطوالت قد  وتلك التعليالت .هذا

  .الستخالص بعض القواعد النحوية
 يف هذا،  من سبقهمل خيالف األمشوينّ ، لكن١ ظهور هذه التعاليل الشكوى من النحو ولدت معواحلق أنّ

غري إذ مل تربأ املصنفات ذات الطّابع التعليمي من آثار الطّابع النظري الفلسفي،  بل سار على سننهم ومنواهلم؛
    . على حنو واضح بينوأوضح أثر املنطق فيه عنايته بالتعليل، أظهرأنّ شرحه املطول 

   
  

                                                
 .١٥لتعلیمي في التراث العربي  انظر النحو ا- ١
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  خـاتـمـة

  
منهج السالك إىل "ابتغيت من هذه الدراسة التعريف املوجز بألفية ابن مالك، والتعريف باألمشوينّ وكتابه 

 وأصوله النحوية التي  يف االحتجاج،، مع إيضاح منهج األمشوينّ يف شرحه، وبيان مذهبه"ألفية ابن مالك
  :لص من هذا البحث إىل نتائج هيخيو. اعتمدها
 ذاعت شهرة ابن مالك، ولقيت مؤلّفاته عناية املتأخرين من بعده، وسعى الكثريون منهم إىل شرح -١

  .األلفية وتعليق احلواشي عليها
وكان واحداً من شراح .  راج أمر األمشوينّ بني أهل زمانه، لسعة معرفته، وتنوع علومه، وحسن خلقه-٢

  .من علماء عصره، واطّلع على كتب النحو ومتونهاأللفية، بعد أن تلقّى العلم عن جلّة 
ن بقية الشروح، وكتب اهللا له القبول واالنتشار، فانتفع به خلق كثري، وقامت متيز شرح األمشوينّ م -٣

  .عليه تعليقات وحواشٍ عديدة، وظلّ حمطّ اهتمام املتعلّمني والعلماء إىل يومنا هذا
لغوية، وكان شرح املرادي مصدراً رئيساً له، مع استعانته مبؤلّفات  ضم شرح األمشوينّ ثروة حنوية و-٤

  .، وأيب حيان، وابن هشام، واألزهري، وغريهمابن مالك
شرح األمشوينّ منت اخلالصة شرحاً مباشراً، حافظ فيه على تقسيم الناظم لألبواب، وعول على الفهم  -٥

  .ه مشكالً منهادقيق ملعاين أبياته، واهتم بإعراب ما يرالا
 صرح األمشوينّ مبوافقة املصنف يف عدد من املسائل، واعترض عليه يف مسائل أخر، وذهب إىل تعديل -٦

  .بعض أبياته، وكشف عن اختالف آرائه النحوية يف كثري من املواضع
كثري مما حوته  عين األمشوينّ مبذاهب النحويني وآراء املتقدمني واملتأخرين، فجاء شرحه مجعاً لل-٧

  .مصنفات من قبله
٨-ة للمراديما شرح األلفيكأ عليها، وال سيه سلخ قسطاًَ وافراً  أغفل األمشوينّ ذكر املصادر اليت اتمع أن ،

  .ويف هذا عدول عن املنهج العلمي يف اإلشارة إىل جهود السابقني.  منهمن مادته بال عزو
  . املستقلّة يف شرحه إالّ يف مواضع يسريةتهشخصيغلب على األمشوينّ النقل واالتباع، فلم تظهر  -٩
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 خالل توسعه يف رصد مسائل اخلالف وآراء النحاة، مع ع التعليمي يف شرح األمشوينّ من ظهر الطّاب-١٠
مات واخلوامت والتقسيم، وإتيانه باملقدفريع والتمرين، ينبكثرة التبويب والتد أمثلته، وإيراده مسائل التهات، وتعد

  .كلّ ذلك بأسلوب سهل واضح ال تعقيد فيه وال إغالق
 اعتمد األمشوينّ على االنتقاء والترجيح، فاتخذ موقفاً وسطاً بني البصريني والكوفيني، واقترب من -١١

  .من سبقه من شراح األلفيةالبصريني أكثر، شأنه شأن 
 مذهب الناظم يف االحتجاج إىل حد كبري، فكانت معظم شواهده من القرآن الكرمي مشوينّع األ تاب-١٢

  .والشعر، كما كان للحديث الشريف نصيب وافر، إضافةً إىل الشواهد النثرية من كالم العرب
وجعل . قياسالسماع، وال: صول النحوية، مهاصلني من األأمشوينّ يف مناقشاته على اعتمد األ -١٣

  .السماع مقدماً ومرجحاً، وامتنع عن القياس على القليل النادر
مشوينّ تعليالته يف شرحه، موضحاً ا ما يذهب إليه وخيتاره، مستفيداً ممن سبقه، متأثّراً  ساق األ-١٤

  .باملنطق على حنو جلي واضح
  
  
  

b  
  



  
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

                   
  
  

                             
 
 
  
 
 
 
 



  
  

  

  

  

  
  

  أ  نسخ الكتاب         
  خ  منهج التحقيق         
  ز  صور لبعض صفحات املخطوطة األصل         
  ص  صور لبعض صفحات املخطوطة الثانية         
         احملقّقالن ١  ص  
  الفهارس         

  
  

٥١٥  
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  نـســخ الـكـتـابِ

  
١-الن سخةُوطَطُ املخ:  

 تامة، اختلفت  خمطوطةًكثرية، ويف مكتبة األسد بدمشق وحدها إحدى عشرةَ ةٌ خطينسخ لشرح األمشوينّ
المة والقفيما بينها من حيث اإلتقان والسدحقيق م، اخترت منها نسختني، ألعتمد صورة عنهما أساساً يف الت.  

  :صل األةُخـسنال -
 اهرية بدمشق، نسخها علي خمطوطات املكتبة الظّ، من١٦٣١ مكتبة األسد ورقم تسلسلها وهي يف

   .هـ ١١٩٠ام على طلبة العلم سنة د باشا وايل الش وأوقفها الوزير حمم،املتوينّ
 سنة ١جهوري، بلغ مقابلة على اُأل على هامشها شروح وتعليقات كثرية،حةصحمة، منسخة قي وهي

رت األوراق باحلمرة، وزخرف  العبارات وأطّ، وكتب املنت ورؤوسد جي نسخيبت خبطٍّتكُ. هـ١١٧٠
  .سانالغالف واللّ

ا  فهذ.. على ما منح من أسباب البيانا بعد محد اهللا أم.حيممحن الر الربسم اهللا": فوقد بدأت بقول املؤلّ
شرح بديعة ابن مالك  على ألفي…".   

  : انتهت بقولهو
 فَـأَحـمـد اللَّه مـصـلِّـيـاً عـلَى      محمـد خـيـرِ نـبِـي أُرســـالَ"

   هرـرامِ  الْـبـرالْـك  ـرالْـغ  ـهآلو هـرـيالْـخ ـنبِـيختنالْم ـبِـهحصو     
 أكمله بيده . على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثرياًاحلمد أوالً وآخراً، وظَاهراً، وصلَّى اهللا

اهللا له املتوينّالفانية علي قرأ فيه غفر نمآمني.  ولوالديه ول".  
  . يضر وضوح املنت وفهمهمل باحلموضة يف بعض املواضع وتأثّرها

ضم طراًس٢٥سم ، وحتوي كلٌّ منها ١٦×٢١ ورقة قياس ٤٢٠سخة ت الن .   
  . ومظاهر العناية اتها، وضبطها،، ودقّ وسالمتها،حقيق لتمامها أصالً يف الت هذه النسخةَاعتمدتوقد 

                                                
تصدر في  .یر والنحو وغیرھامشارك في الحدیث وأصولھ والمنطق والتفسفاضل، عالم، فقیھ، ،  الّضریرعطیة اُألجھوري البرھاني الشافعي - ١

حاشیة على : ( مؤلفات نافعة منھالھ . شرح األشمونيقرأ علیھوقد ؛ محمد الصبان منھم، وكان مقصدًا لطالب العلم؛ قراء الدروسجامع األزھر إل
توفي في  .، وغیرھا)الصطالححاشیة على شرح الزرقاني على البیقونیة في ا(و ،)حاشیة على شرح ابن عقیل لأللفیة(، و)شرح المرادي لأللفیة

  .٦/٢٨٧، ومعجم المؤلفین ٤/٢٣٨واألعالم  ،٢٢٧، ٢/٤عجائب اآلثار  انظر. ھـ١١٩٠القاھرة سنة 



 

  ب
 

- النسانِ الثَّةُخد (ةُي(:  
 نسخها .٧٧٤طات مكتبة األوقاف حبلب برقم ، من خمطو١٦٣٥٦يف مكتبة األسد، ورقم تسلسلها  وهي

عبد املنعم بن عليين  بن مجال الدبن خضر الدنوشريالش افعيالر هـ ١٠٧٨، سنة فاعي .   
حة، عليها شروح وحواش، عليها متلُّك باسم باكري بن مصطفى الكرديسنة  وهي نسخة مصح 

   .هـ ١١٠٤

   .كتب املنت ووضع فوق رؤوس الفقر خطوط باحلمرةو ، نسخيكتبت خبطٍّ
ا فهذ… عد محد اهللا على ما منح من أسباب البيان  أما ب. الرمحن الرحيمبسم اهللا": وجاء يف بدايتها 

  . "…شرح بديع على ألفية ابن مالك 
  :وجاء يف ايتها

 فَـأَحـمـد اللَّه مـصـلِّـيـاً عـلَى      محمـد خـيـرِ نـبِـي أُرســـالَ"

ـبِـهحصو      هرـرامِ  الْـبـرالْـك  ـرالْـغ  ـهآلو هـرـيالْـخ ـنبِـيختنالْم   
لَّموآله وصحبه وس دلَّى اهللا على سيدنا حممراً، وصراً، باطناً وظَاهالً وآخأو ووافق الفراغ من كتابة  .احلمد

وسبعني وألف من اهلجرة امن عشر شهر صفر اخلري سنة مثانالثاء املبارك ثسخة املباركة يف يوم الثّهذه الن 
النبوية على صاحبها أفضل الصوكتبها العبد الفقري املعترف بالذّ. المالة والسبِنوالت قصري عبد املنعم بن علي 
 غفر اهللا له ولوالديه، وملن دعا . طريقةفاعي والر، مذهباًافعيلش وا، بلداًين بن خضر الدنوشريبن مجال الدا

وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.  فأصلحه أو عيباً فسترهمحة، وملن نظر فيه خلالًهلم باملغفرة والر .ة وال حول وال قو
خبري وعافيةمتَّ.  العظيمإال باهللا العلي ".    

طراً س٢٣سم ، يف كلٍ منها  ١٥×٢١ياس  ورقة ، من ق٣٥٨ت هذه املخطوطة ضم.   
اية الن ملخطوطة موضوعها ا، وورقة منفصلة عن ، ويليها فهرس للموضوعات٣٥٥رقة سخة يف الووتقع

  .يف النحو أيضاً
  . يف بعض املواضعمتأثّرة بالرطوبة واحلموضةواملخطوطة 

وهذه الناملكتبة م خمطوطات ن عهد املؤلّف؛ ولذلكسخة أقرب حقيقاعتمدتمنعين وقد،ها يف الت  ن م
أنْخاذها أصالًات ٢٢٠-٢٠٠ (ن ورقةو منها عشرطَقَ س(.   

كاتبها  كما أنّ ..كسقوط شاهد، أو شرح، أو تنبيهكثرية أخرى؛ قة متفر مواضع  يف أيضاً النقصيظهرو
الغالبمل يضبط الكلمات يف األعم  .  

  



 

  ت
 

  : النسخ املطْبوعةُ-٢
وىل طبعات أُ واملشهور أنّ .هـ١٢٧٠ أن الشرح طُبع يف بوالق سنة ١ يف تاريخ األدب بروكلمانكرذ

 هـ مع ١٢٨٠ يف بوالق سنة بع كتاب األمشوينّطُ  عليه، فقدملؤلّفة امرفقة مع احلواشيظهرت الكتاب 
ويف . ٣ التونسي عليهبن سعيد د بن علي حممهـ يف تونس مع حاشية١٢٩٣مثّ طبع سنة . ٢حاشية الصبان عليه

   ...٤ة مبصرة واملطبعة اخلرييهـ أعيد طبعه مع حاشية الصبان عليه يف املطبعة األزهري١٣٠٥سنة 
بدأ إذ  ؛ الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد وطباعته دون احلواشيلعلّ أول من اهتم بتحقيق هذا الشرحو

 تنتهي بتمام منه أربعة أجزاءع بطمثّ  .فين وتوقّأ، فأصدر منه جزم١٩٣٣ عامرح يف املطبعة املصرية شالطباعة 
وذلك يف مطبعة مصطفى البايب ،سقالقول يف عطف الن مثّ. م١٩٤٦ هـ،١٣٦٥ مبصر سنة احلليبع يف  شر

  - رمحه اهللا -غري أنه تويف ، صدر منه ثالثة أجزاء فأَ،ةهضة املصرييف مكتبة الن مع تعليقاته واستدراكاته طباعته
  . ثلث الشرح تستوفمل غري مكتملة،  الطّبعات، فجاءتطباعة الكتابتم تقبل أنْ 

األخرىسخ املطبوعةوفيما يأيت احلديث عن الن حقيق املعتمدة يف الت:  

  :)١ط (راثة للت املكتبة األزهري نسخةُ-
، وهي صرمبراث ة للت األزهري املكتبةُت طبعتهصدر، وأ الكتاب بتمامهيدكتور عبد احلميد الس الدحقّق

كان أول عهدنا  ":٦متهال يف مقد إالّ أنّ احملقّق ق،٥بعة تاريخذكر للطّومل ي. الطّبعة املكتملة األوىل للكتاب
   ".اتات وأوائل اخلمسيني يف أواخر األربعينيبشرح األمشوينّ

أشار إىل ها، ويعرية، فنسبها إىل قائلكتور عبد احلميد السيد بتحقيق شواهد الكتاب الشاهتم الد وقد
اهد ووجه االستشهاد فيهاحبرها، وشرن موضع الشا، وبياآليات مارقأذكر أمساء السور وو. حها، وأعر 

  . ، واجتهد يف إحالة النصوص إىل مصادرها املصرح بأمسائهمألعالماملستشهد ا، وترجم ل
يف وغري ذلك   والسقط بأخطاء الضبط والتصحيف والتحريفغري أنّ عمله قد اتصف بالسرعة الّيت أوقعته

   .مواضع كثرية جداً
" هلُم" ما جاء يف باب أمساء األفعال من كالم األمشوينّ على - املثال ال احلصرعلى سبيل  - األخطاءن مف
وقد استعملَ لَها مضارِعاً من : " وصواب العبارة." ال أَهلَم"هلُم: "ن قيل لهوقد استعمل هلا مضارعاً م" :٧وفيه

   "."هلُمال أَ ":]فقال[، "هلُم: "قيل له

                                                
 . ذلك وأشار إلى ذلك في الحاشیةترجمأن بروكلمان خلط بینھ وبین الشمني، وصحح الم على .٥/٢٨٦ - ١
  .٥٢٨لعلمیة ، والدلیل إلى المتون ا٢/١١٩٥ انظر معجم المطبوعات - ٢
  .٥٢٧، والدلیل إلى المتون العلمیة ١/١١٧ انظر معجم المطبوعات - ٣
 .٥٢٩-٥٢٧ وانظر الطبعات األخرى مع الحواشي المشھورة في الدلیل إلى المتون العلمیة .٢/١١٩٥ انظر معجم المطبوعات - ٤
 .١٧٠٢٤٦ص المعلومات التفصیلیة في بطاقة انظر. م١٩٩٣شر، وأنھا  وأشیر في بطاقة معلوماتھ التفصیلیة في مكتبة األسد إلى زیادة سنة الن- ٥
١/٥ - ٦  . 
٣/٣٧٧ - ٧.  



 

  ث
 

 باب إعراب الفعل من كالم األمشوينّ على إجازة الكسائي نصب جواب الدعاء املدلول  ما جاء يفاومنه
وجبزمه ، بالنصب، هفَيدخلَ :والصواب".  اجلَنةفَيدخلْهغَفَر اُهللا لزيد، : "١عليه باخلرب بعد الفاء ومثّل له بقوله

  .ينتفي الشاهد
 نون التوكيد وقوع عن إجازة يونس والكوفيني  باب نوين التوكيد،، يف األمشوينّحديث يف ما جاء اومنه

 مثّ ." تدمرياً﴾ماهنرفَدم ﴿:ويعضد ما ذهب إليه يونس والكوفيون قراءةُ بعضهم" :٢اخلفيفة بعد األلف، فقال
لصواب أنّ القراءة املُستشهد وا.  من سورة الفرقان٢٦أشار احملقّق يف احلاشية إىل أنّ املسشتهد به هو من اآلية 

  .وال شاهد يف القراءة اليت أثبتها. سورة الفرقان من ٣٦، وأنها من اآلية  تدمرياً﴾فَدمرانِهِم﴿: ا هي

  .٣الباب السابق نفسه، من )وقْفاً...نها بعد فَتحٍ ألفَا وأَبدلَ (:سقطٌ لشرح قول ابن مالك اومنه
صنف القصيدة املشهورة يف ...القاسم بن فرية بن أيب القاسم: اطيبالش: "٤لشاطيب ما قاله يف ترمجة اومنها
 يف ، صاحب املقاصد الشافية)هـ٧٩٠ت (والصواب أنه إبراهيم بن موسى )". هـ٥٩٠ت .. (القراءات

   .)٧٦-١/٧٤(كتابه  والنص الذي نقله األمشوينّ هو من ،شرح اخلالصة الكافية
  .طبعة كاملة للكتابأول ويبقى للمحقّق فضل السبق يف إظهار . وغري ذلك كثري ال يحصى

  :)٢ط ( نسخة دار الكتب العلمية-
 وصدرت طبعتها األوىل سنة كتور إميل بديع يعقوب، حسن أمحد، وأشرف عليها الدحقّق هذه النسخة

   .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩
صناعة بعض الفهارس الفنية، إالّ أنّ عمل احملقّق مل يكتمل، النشغاله ودة املنت، وومتتاز هذه النسخة جب

بتحقيق شواهد الكتاب الشة عن أيإىل كالم األمشوينّ عمل آخر ينبغي للمحقّق أن يقوم به؛ كإرجاع عري 
 يف ألمشوينّذين ذكرهم احويني الّختريج مذاهب الن، وتوثيق األقوال املنسوبة إىل أصحاا، ومظانـه ومصادره

   ..، وغري ذلكشرحه
ا جاء يف باب مل  الضبط اخلاطئمن ذلكف، تكاد ختلو هذه النسخة من التصحيف أو التحريف أو السقطو

ا ولوال ولوما ملَوقد يلي : "٥ن قول األمشوينّأمعلوال "الف "حتضيضاًغري مفهمة  ."وقَ": "وابـوالصدي ي ل
  ."ة حتضيضاًمهِفْم غري" لوال "الفعلُ

  :غري قائله؛ فقول الشاعر ومن ذلك نسبة الشاهد إىل 
ت نـلَئض قَد كُمـكوتيب لَيكُمع اقَت       ـلَيـلَـعبر ـميتـي أنَّ باسو ــيع  

                                                
٣/٥٥٧ - ١. 
٣/٤١٦ - ٢.  
٣/٤١٩ - ٣.  
١/٥٦ - ٤.  
٣/٣٠٥ - ٥.  



 

  ج
 

  ). دوا(، ويف اللّسان ١٢٩٠يف ديوانه   إىل ذي الرمة، وأشار إىل وروده١نسبه احملقّق
  يف ديوانه واللّسانوأما بيت ذي الرمة الذي أشار إليه احملقّق. لصواب أنّ البيت للكميت بن معروفوا
  :فهو

ودكَو املُش ــكَفرِتي غيـرـ أَنبِ       هــسماسِ املَراسـاطٌ َألخيلِ وــاسع  
قة ا يف باب كيفية تثنية املقصور شرح بيتني من أبيات األلفية مع التنبيهات املتعلّ ومن ذلك سقط

   ٢.واملمدود ومجعهما تصحيحاً
  . أفضل من نسخة املكتبة األزهريةدقّتها وضبطها يف  النسخةلتكون هذه، ليلةق  اخلطأواضعمتبقى و

  :)ص ( نسخة دار الفكر-
شواهد م مع حاشية الصبان عليها، ومعهما شرح ال٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤بعة اليت صدرت سنة وهي الطّ

ة، وقد. للعييناأللفي بطت أبياتفي بالعناية مبتنها، فضة،  اكتعريواهد الشاوالش املستشهد مع ذكر واآليات 
   ..عليقات أو االستدراكات أو غري ذلك وخلت من الت.اسم السورة ورقم اآلية
وقَالَت أُوالهم ُألخراهم﴾ من ﴿:  إىل أنّ قوله تعاىل٣اإلشارةومن ذلك خطاء،  بعض األويف هذه النسخة
  . ٣٩:  األعراف، اآليةةوالصواب أنها من سور. ٣٨:سورة األعراف، اآلية

و إشارة إليها، ومن  أوقد يسهو الناشر عن بعض اآليات املستشهد ا، فتختلط يف سياق الكالم دون تنبيه
األلف كفت مانع اإلمالة سواء كان حرف إذا وقعت الراء املكسورة بعد : "٤ذلك ما جاء يف باب اإلمالة

 ".دار القرار:  وغارم وضارب وطارق، وحنوعلى أبصارهم: فيمال حنو: استعالء أو راء غري مكسورة
 سواء ، اإلمالةع مانِتفَّ األلف كَبعد  املكسورةُاُء الرقعتإذا و: "ليكون النصاآليات، والواجب أن ينبه إىل 

كان حرأو راًء استعالٍءف فيمال حنو؛ مكسورة غري : ﴿ى أَلَعبارِصهو،"مارِغَ"و، ]٧: ٢سورة البقرة[﴾م "بارِض"، 
  ".]٣٩: ٤٠سورة غافر[﴾ارِر القَارد﴿ :، وحنو"قارِطَ"و

  . من التحقيقاضعها يف موانبه عليهوقد ،  والسقطالتصحيف والتحريفمل تسلم هذه النسخة من أخطاء و
كتاب األمشوين غزير املادة، حيتاج إىل جهد إلخراجه حمقّقاً حتقيقاً علمياً، ونسبة األقوال إىل  بعد، فإنّو

أصحاا، وختريج الشواهد، وإعادة نصوصه إىل مظانها ومصادرها، وخصوصاً أنّ بعض تلك املصادر نادر، 
  . وذلك ليظهر على الوجه األمثل املطلوب

                                                
٣/١١٥ - ١.  
 .٢٣٤ -٢٣٣ وانظر الباب. ٣/٣٧٣ - ٢
٣/١٢٩٦ - ٣.  
٤/١٧٢٧ - ٤.  



 

  ح
 

امل يلق العن  أنّ الكتابواحلقزخر - إن اكتمل - رسني، فما ظهر من الكتاب مطبوعاًاية الكافية من الد 
   . بالضبط والدقّة وحسن التثبتباملواضع اليت مل حتظ

ابوكما قال الداقني بقراءة : "١كتور رمضان عبد التوا قبل ربع قرن مضى نقنع بأن يقوم أحد الورقد كن
كما كنا نقنع بأن يقوم ذلك الوراق بإعادة طبع ...فات املوجودة فيهاخمطوطة ما، وطبعها بأغالطها والتحري

أما اليوم، وقد تغيرت أساليب التحقيق . كتاب من الكتب الصفراء، على ورق أبيض مصقول بال حتقيق
  . فإنّ عمالً كهذا ال يطمئن له الباحث احلديث...والنشر

اجل نصاً من النصوص، فليس املراد من حتقيق النص إعداده للنشر وحتقيق النصوص فن حيتاج إليه كلُّ من يع
، قبل أنْ يقدم على استنباط هذه ة، بل إنّ الباحث مطالَب بتحقيق النص الّذي يستنبط منه نتائج معينفحسب

ينا ال تفترق النتائج، وليس من الالّزم أن يكون ذلك النص خمطوطاً؛ فكثري من الكتب املطبوعة اليت بني أيد
ة، شجاءت يف كثري من األحيان مليئةً بالتصحيف والتحريف، نصوصها مضطربة مشو...كثرياً عن املخطوطات

    ". تبعد كثرياً عن األصل الذي كتبه مؤلّفها
  

                                                
 .٤لمذكر والمؤنث لألنباري  في مقدمة تحقیقھ لكتاب البلغة في الفرق بین ا- ١



 

  خ
 

  
  مـنـهـج الـتـحـقـيـقِ

  
  :من خالل اطّالعي على مناهج علمائنا يف التحقيق، اتخذت لنفسي منهجاً أسري وفق خطواته اآلتية

املذكورة، نسخت النص على ما يوافق النسخة األصل اليت اعتمدا مثّ عرضته على النسخ األخرى  -١
ها، وأشرت إىل صواا أو خللها أو نقصها أو زيادا، وذلك للخروج اخلطية واملطبوعة، وأثبت الفروق بين

 ما السالمة وبنص أُصلح خطؤه، وعوجل سقْطُه، ليخلو من التصحيف أو التحريف، ويبلغ من الدقّة والضبط
  .يرتضيه املؤلّف، ويستحسنه القارئ

ا على املصادر اليت عول عليها األمشوينّ مبينة عنيت بضبط النص، مثّ عجت على مادة الشرح فعرضته -٢
، وما أخذه بلفظه أو بضربٍ من التصرف، وحتريت  ما استطعتمجيع ما استمده منها مصرحاً أو غري مصرح
  .الدقّة يف تتبع نقول األمشوينّ من هذه املصادر

سلف يف احلديث عن منهجه،  رأيت أنّ شرح األمشوينّ قد يأيت ممزوجاً بأبيات األلفية، كما -٣
  .فاستحسنت إثبات البيت املراد شرحه إن مل يثبته األمشوينّ كامالً قبل شرحه

  .توثيق الشواهد القرآنية يف املنت نفسه، ال يف احلاشية، ختفيفاً رأيت -٤
 عند رى، من أبيات األلفية أو ختريج اآليات أو من النسخ األخ قيدت كلّ ما زدته على منت األصل-٥

  [ ]. حباصرتني للداللة عليه ،احلاجة إليه
، ونسبتها إىل  خرجت األشعار واألرجاز من الدواوين الشعرية املطبوعة احملقّقة، أو اموعات الشعرية-٦
اليت جاء فيها هذا النحوية واللّغوية  وذكرت بعض املصادر.  وأشرت إىل اخلالف يف الرواية إنْ وجدقائلها،

 وبينت .اليت ورد فيهاشروح األلفية بتحديد كما قمت  . استشهاد املتقدمني أو املتأخرين بهلإلفادة من ؛يتالب
إيضاح ما قدرت أنه يستغلق من معىن بيت أو كلمة  مع ، ما كان من داعموضع الشاهد ووجه االستشهاد فيه

     . أو ما قدرت فيه فائدةغريبة فيه
. من املصادر األخرىف وإالّ ،استطعتما خطوطة امل أو طبوعةاملب أصحاا، خرجت األقوال من كت -٧

  . وقفت عنده وأشرت إليهوإن ظهر خالف بني تلك األقوال وبني ما جاء يف مصادرها
 حاولت ما استطعت أن أعيد النصوص واألمثلة واآلراء النحوية اليت مل تنسب إىل مصادرها -٨

  .وأصحاا



 

  د
 

  .ابقةروح السالشبني  و األمشوينشرحبط بني  الرعلىحرصت  -٩
 رجعت يف التحقيق إىل الكتب املتخصصة ملعرفة ما يعرض يل يف الكتاب احملقّق، وضبطه، وفهم -١٠

  :معناه
  .لمعرفة مسألة حنوية رجعت إىل كتب النحو، وهي كثريةف -
ت  (باب للعكربي، واللّ)هـ٥٧٧ت  ( وملعرفة مسألة خالفية يف النحو رجعت إىل اإلنصاف لألنباري-
  .، واستعنت بكتب النحو لبياا)هـ٦١٦
، والتكملة )هـ٢٤٧ت (كتصريف املازينّ  وملعرفة مسألة صرفية، رجعت إىل كتب التصريف، -

 هـ٣٧٧ت (للفارسي(وشرح تصريف املازين ،يالبن جن )  هـ٣٩٢ت(وسر صناعة اإلعراب البن جن ،ي ،
ت (، واملمتع البن عصفور )هـ٦٤٦ت (، وشافية ابن احلاجب )هـ٦٤٣ت (بن يعيش وشرح امللوكي ال

  ). هـ٦٦٩
ت  ( وملعرفة املذكّر واملؤنث رجعت إىل الكتب املؤلّفة يف هذا الباب، كاملذكّر واملؤنث للفراء-
  .، واملذكّر واملؤنث لألنباري)هـ٢٥٥ت  (، واملذكّر واملؤنث للسجستاين)هـ٢٠٧
رفة املقصور واملمدود رجعت إىل الكتب املؤلّفة يف هذه الباب، كاملنقوص واملمدود للفراء،  وملع-

  ).هـ٣٢١ت (واملقصور واملمدود البن والّد 
 كالسبعة البن  أو ماله صلة ا، رجعت إىل كتب القراءات ومعرفة قارئها وملعرفة قراءة من القراءات-
، ، وخمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه أيضاً)هـ٣٧٠ت  (ه، واحلجة البن خالوي)هـ٣٢٤ت  (جماهد

 بعة للفارسياء السة للقرهـ٣٧٧ت (واحلج( ،يواإلقناع البن الباذش ، واحملتسب البن جن) هـ٥٤٠ت( ،
  ).هـ٨٣٣ت (، والنشر البن اجلزري )هـ٧٤٥ت (والبحر احمليط أليب حيان 

 إعراا، رجعت إىل كتب إعراب القرآن الكرمي وتفسريه،  وملعرفة معىن كلمة من القرآن الكرمي أو-
ومعاين القرآن لألخفش ، )هـ٢٠٩ت بعد (وجماز القرآن أليب عبيدة ، )هـ٢٠٧ت (معاين القرآن للفراء ك
، )هـ٣٣٨ت (، وإعراب القرآن للنحاس )هـ٣١١ت (، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج )هـ٢١٥ت (

، ومشكل لها البن خالويه، واحلجة للقراء السبعة للفارسي، واإلغفال للفارسيوإعراب القراءات السبع وعل
 القيسي واإلمالء للعكربي ،والبيان لألنباري، )٤٣٧ت (إعراب القرآن ملكي.  

 صحيح أوالً، مثّ) هـ٢٥٦ت ( البخاري صحيحك  كتب احلديث، وملعرفة حديث شريف رجعت إىل-
، وللترمذي )هـ٢٧٥ت (، وأليب داود )هـ٢٧٥ت (البن ماجة : ، مثّ كتب السنن)هـ٢٦١ت (مسلم 

، )هـ١٧٩ت (كاملوطّأ لإلمام مالك : ، وكتب احلديث األخرى)هـ٣٠٣ت (، وللنسائي )هـ٢٧٩ت (
  ).هـ٢٤١ت (ومسند اإلمام أمحد 



 

  ذ
 

، )هـ٢٢٤ت (أليب عبيد : تب غريب احلديث رجعت إىل كواآلثار وملعرفة كلمة غريبة يف األحاديث -
  ).هـ٦٠٦ت (، والنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )هـ٢٧٦ت (والبن قتيبة 

، )هـ٢٥٥ت (استعنت بكتب األبنية، كأبنية السجستاين  وملعرفة كلمة أشكل علي ضبطها أو معناها -
إىل املعجمات العربية كجمهرة اللّغة البن رجعت  و).هـ٥١٥ت (، وابن القطّاع )هـ٣٧٩ت (والزبيدي 

، )هـ٤٥٨ت (، واحملكم واملخصص البن سيده )هـ٣٩٣(، والصحاح للجوهري )هـ٣٢١ت (دريد 
، واملصباح املنري )هـ٧١١ت (، واللسان البن منظور )هـ٦٣٥ت (والتكملة والذّيل والصلة للصاغاين 

  ). هـ١٢٠٥ت (، والتاج للزبيدي )هـ٨١٧ت(، والقاموس للفريوزأبادي )هـ٧٧٠ت (للفيومي 
  ).هـ٥٤٠ت ( وملعرفة كلمة معربة رجعت إىل املعرب للجواليقي -
  ).هـ٦٢٦ت ( وملعرفة حتديد موضع، أو اسم مدينة رجعت إىل معجم البلدان لياقوت -
وجممع ، )هـ٢٧٦ت ( رجعت إىل أمثال أيب عبيد  أو قول من أقوال العرب وملعرفة مثل من األمثال-

  .، واستعنت بكتب النحو والصرف)هـ٥١٨ ت(األمثال للميداين 
وفيات ، و)هـ٤٣٠ت (حلية األولياء لألصبهاين األعالم رجعت إىل كتب التراجم، ك ولترمجة علَم من -

والبلغة للفريوز أبادي، ، )هـ٧٥٤ت بعد (وفوات الوفيات للكتيب ، )هـ٦٨١ت (األعيان البن خلّكان 
، )هـ٩١١ت (وبغية الوعاة للسيوطي ، )هـ٨٥٢ت (اية البن اجلزري، واإلصابة البن حجر وغاية النه

  ).م١٩٧٦ت (واألعالم للزركلي 
كشف الظنون حلاجي من مثل  فهارس الكتب،  رجعت إىل دون نسبته ملؤلفه وملعرفة كتاب ورد امسه-
  ).هـ١٤٠٨ت (ملؤلّفني لكحالة ، ومعجم ا)هـ١٠٦٧ (خليفة

      . استفاد منه املتأخر،؛ ألنّ الفضل للمتقدم الزمين يف ذكر مصادر التخريجلتسلسلراعيت ا -١١
  .  استخدمت رموزاً يف التحقيق للداللة على كتبٍ تكرر ذكرها، لعدم إثقال احلواشي ا-١٢

  : الزمينتسلسلها حسب وهي
  .أبنية السجستاين =  للسجستاينّ، تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية-
   .أبنية الزبيدي=  للزبيدي ، أبنية كتاب سيبويه، أو كتاب أمساء واألفعال-
  . أبنية ابن القطّاع=  البن القطّاع ، أبنية األمساء واألفعال واملصادر-
-ل= ل البن يعيش  شرح املفصشرح املفص.  
-ر عنها األمشوين يف شرحه (.شرح الكافية=  البن مالك ،افية شرح الكافية الشكذا عب.(  
  .نا =  البن الناظم املُضية يف شرح األلفية،الدرة  -



 

  ر
 

  .مر =  للمرادي توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، -
  .هشا =  البن هشام أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، -
  .عق =  البن عقيل ،شرح ألفية ابن مالك -
  .جا =  البن جابر ،شرح ألفية ابن مالك -
- افية يف شرح اخلالصة الكافية،املقاصد الش اطيبشا =  للش.  
  .مكو =  للمكّودي ،شرح ألفية ابن مالك -
  .جز =  البن اجلزري كاشف اخلصاصة عن ألفاظ اخلالصة، -
  .زهر = التصريح على التوضيح لألزهري شرح  -
  .سيو =  للسيوطي البهجة املرضية يف شرح األلفية،  -
  .ط) =  ونسخة دار الكتب العلميةنسخة املكتبة األزهرية(ىل ألفية ابن مالك، لألمشوينّ منهج السالك إ -
) ص(  جعلت الرمز) =نسخة دار الفكر(حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  -

     .للداللة على حاشية الصبان) صب(وجعلت الرمز .  شرح األمشوينللداللة على منت
لآليات واألحاديث وأقوال الصحابة واألمثال وأقوال العرب والشواهد الشعرية  صنعت فهارس -١٣

  .، وتكون عوناً للقارئر مراجعة الكتاب، وتزيد من قيمتهتيسل، واألعالم واألمثلة واملوضوعات
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  انية من األصلصورة الورقة الثّ

  
  الثة من األصلصورة الورقة الثّ
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  قبل األخرية من األصلما صورة الورقة 

  
  صورة الورقة األخرية من األصل
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  )د ( صورة الغالف من النسخة 
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  )د ( صورة الورقة الثانية من النسخة 

  
  )د ( صورة الورقة الثّالثة من النسخة 
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  )د (  قبل األخرية من النسخة  ماصورة الورقة

  
  )د ( صورة الورقة األخرية من النسخة 
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 ب/٢١٨

  
   واألصـواتالِـعـاألفْ اُءمـْـأس    

  
 ]ا نلٍ كـمعف نع ـاب"انَـشو"ت "صـه"   اس وـ  هعف كَـمذَا ـلٍ و"هأَو"و "ـمه"[  

 فعلٍ ماس هو( ،)"صه"و "شتانَ"ـكَ (،فضلةً يكن ومل ،بالعواملِ ريتأثّ ومل ،العملِ يف )فعلٍ عن ناب ما(   
  .)"مه"و "أَوه" وكَذَا

 رأثّـيت ملو:"وهو ،لُاألو والقيد .الفعل عن ينوب امم ،هوغري ،الفعل اسم يشملُ ١جنس :فعلٍ عن ناب فما   
 ومل :"وهو ،يناالثّ والقيد .وحنومها الفاعلِ واسم ،بالفعلِ فظاللّ من بدالً الواقع املصدر /جخرِي فصلٌ" ٢بالعوامل
يكن ا إنّ"كـ ،احلروف إلخراجِ " لةًفض٣"وأخوا. بان فقد قولَ أنّ لكـك( :ه"شانَت"( تتميم ؛٤للحد 
 .٥"ففكَان" عن "هم"و ،"عأتوج" عن "أوه"و ،"تكُاس" عن ينوب" هص"و ،"افترق" عن ينوب "انَتش"ـفَ

  .الستقالهلا فضالت وليست ،بالعواملِ رتتأثّ ال هاوكلُّ

 :تنبيهان   

 بعض وقالَ .٨نيالبصري مجهور عليه ذيالّ حيحالص هو ٧حقيقةً ماًءـأس األلفاظ هذه كونُ:  ٦األول   
  .١١حقيقةً أفعالٌ هاأن إىل ١٠ونالكوفي وذهب. ٩األمساء استعمالَ عملتاست أفعالٌ هاإن: البصريني

                                                             
  ". اسم جنس: " في د- ١
 .، من د"بالعوامل" سقط - ٢
 .من ط ، و ص" كإن وأخواتھا" سقط - ٣
تان ـكش"تعریف، ولو أخرج الشارح الحروف ونحو المصدر المذكور بقول المصنف تتمیم لل: أي:"٣/١٢٣٤وفي صب". تّمم الحّد: " في د- ٤

  ."إلخ لكان أوضح..فبان لك :  ثم قال،"وصھ
طلب االنكفاف عن فعل معین، والمشھور أن مھ : كنة ومكسورة، وكالھما معرفة ومعناھمااتستعمل س: مھ:"١/٣٣٦ في شرح التسھیل للمرادي - ٥

  .١٦٢وھذا ما نّبھ إلیھ ابن ھشام في شرح شذور الذھب ".  ألن اكفف متعدٍّ، ومھ ال یتعدىانكفف؛: أنھا بمعنى اكفف، والصحیح :بمعنى
  .٢/١٩٥، وزھر ٤٦-٢/٤٥، وانظر مر ٥/٢٢٨٩ كل ما جاء في التنبیھ األول مذكور في االرتشاف - ٦
 . أي لم ُتستعمل استعمال األفعال- ٧
لقبولھا بعض عالمات األسماء كالتنوین والتعریف، :" ٢/٤٥ وفي مر.٢١٩-٢١١ والمسائل الحلبیات ،١/١٤١األصول و ،١/١٢٣ الكتاب  انظر- ٨

 ."ولعدم قبولھا عالمات األفعال، ولورودھا على أوزان تخالف أوزان األفعال
 وال تارة تنّون ھاحیث إن من:أي " :٣/١٢٣٤، وفي صب"جاءت على أبنیتھا، واتصلت الضمائر بھا اتصالھا باألسماء: "٥/٢٢٨٩ في االرتشاف - ٩

 ."ذلك ونحو توكید نون تلحقھ ال منھا الطلبي حیث إن ومن ،البارزة الرفع ضمائر بھا تتصل ال ھاحیث إن ومن ،أخرى تارة تنّون
 .١/١٦٣ انظر البسیط البن أبي الربیع - ١٠
 :يفنالح الـ ق:"٣/١٢٣٤ وفي صب."ائرـ التصلت بھا الضماعة، فلو كانت أفعاالـوھو مذھب غیر جار على طریقة صن: "٥/٤٩٥ا ـ في ش- ١١
 وكیف مكابرة محض الكوفیین قول أن إلى یؤدي ھذا بأن خبیر وأنت. اھـ "المجاز قابل ما بالحقیقة المراد ولیس األسماء استعمال تستعمل لم أي"

 إال لیس بینھما االختالف وأّن واحٌد الكوفیین ومذھب البصریین بعِض مذھب أّن عندي واألولى ،مّر فیما األسماء استعمال استعملت أنھا أحد ینكر
 ."العبارة في
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 احلدث على يدلّ ما على تدلُّ بل ،مانُوالز احلدثُ ال ،١الفعلِ لفظُ امدلوهلَ أنّ جحفاألر :حيحالص وعلى   
٢كالمه أفهمه كما ،والزمان.   

 هامدلولُ :وقيل .٥غةيالص بأصلِ ال ٤عِضبالو لكن ،كالفعل انـموالز احلدث على تدلّ هاإن :٣وقيل   
ـس ما :٧وقيل .٦املصادريف هاستعمالُ بق اال على باقٍ ،٨مصدرٍ أو ظرفمسيـك ،٩ة"رويو ،١٠"د"دونك 
  .١٣الفعل ةَفَخال ىسميو ،هبرأس مسق هي :١٢وقيل ."هص"و ،"الِزن"ـك ،لٌعف عداه وما ،١١]كطَرفَ[و ،"زيداً
 اإلعراب، من هلا موضع ال األفعال أمساَء أنّ إىل ،١٦األخفش منهم ،نيويحالن من كثري ١٥ذهب :١٤الثاين   
   .١٨اجلمهور إىل همبعض هونسب ،١٧فاملصن مذهب وهو

                                                             
 بھ مىـمس مثًال فآمین، لفظ مطلق كونھ حیث من ال ،لھ ھو الموضوع المعنى على دال ھو حیث من  أي :"٣/١٢٣٤ في صب عن الدمامیني- ١

 ." االستجابة طلب على داًال لفظًا كونھ ثحی من بل ،األلفاظ من لفظًا كونھ حیث من ال ؛استجب ھو الذي الفعل
  ." )فعل اسم ھو( :قال حیث : أي :"٣/١٢٣٤ في صب- ٢
 و انظر البسیط البن أبي .٣/١٠٤، والھمع ٢/٤٥، وكذا في مر "ھو ظاھر مذھب سیبویھ وأبي علي وجماعة: قیل:"٥/٢٢٨٩ في االرتشاف - ٣

  .٣/١٠٤، والھمع ١/١٦٨الربیع 
  ."المادة یعني: بالوضع :"٣/١٢٣٤ في صب- ٤
 علم فھو الفعل، معنى على دال ھو الذي) اسكت (للفظ اسم مثال) صھ (إن: بعضھم قال ما ولیس:" ٣/٨٧لكافیة  قال الرضي في شرحھ على ا- ٥

 اصمت: لـ اسم انھ قلت ولو أصال، یسمعھ لم وربما اسكت،: لفظ ببالھ رطخی ال أنھ مع صھ،: یقول ربما القح العربي إذ بشيء، لمعناه ال الفعل للفظ
، وورد في "فعل اسم الفعل صار وقد اللفظ، ال المعنى منھ المقصود أن فعلمنا لصح، المعنى، ھذا یؤدي مما ذلك غیر أو الكالم عن كف أو امتنع أو

 عن ٢/٤٥نقل المحقق مر، وفي حاشیة إحدى النسخ المخطوطة لشرح المرادي كما "فھي اسم لمعنى الفعل:" ١/٣٢٤شرح التسھیل للمرادي 
بخالف األفعال التي تدّل على الزمان باختالف الّصیغ مع الوضع، فعلى ھذا فالوضع عام في أسماء األفعال واألفعال، والصوغ خاص :"التواتي
  ".باألفعال

ءھا دلیـل على خـالف مـا اـادر، فكونھم التزموا بنـادر لجرت بوجوه اإلعراب كالمصـانت موضوعة موضع المصـلو ك:" ٥/٤٩٥ا ــ في ش- ٦
  ".، وصحة ما مال إلیھ الناظمذھبوا إلیھ

 .٥/٢٢٨٩ نسب أبو حیان ھذا القول إلى أبي القاسم بن القاسم الخضراوي من نحاة األندلس في االرتشاف - ٧
  ".في ظرفّیة أو مصدرّیة: " في د- ٨
  ."على إضمار فعل ال یجوز إظھارهفھو منصوب :" ٥/٢٢٨٩، وفي االرتشاف "اسمّیتِھ:"، وص٢في د، وط- ٩
  ".روید زیدًا: "٢من د، وفي ط" روید" سقط - ١٠
َفرَطك إذا كنت تحذره من بین یدیھ شیئًا : فقولك:" ١/١٢٦إذ ورد في الكتاب " فرَطك" وھو تحریف لـ،"قرطل:  " سقط من ط، وفي األصل ود- ١١

إنھا باقیة على المصدریة، إذ لم یقم دلیل على : تقّدْم أو احذْر من قّدامك أن یقال:ك بمعنى واألولى في َفَرط: " ٣/٨٥، قال الرضي "أو تأمره أن یتقدم
إذا كنت تحذره من بین یدیھ شیئًا أو تأمره أن : َفَرَطَك): " طفر(، وفي التاج"َك بمعنى تقّدْمَفْرَط): "تیز(، وفي اللسان "انتقالھا إلى أسماء األفعال
  .واهللا أعلم". عل الذي ال یتعدىیتقّدم، وھي من أسماء الف

  .٣/١٠٤ القول منسوب إلى ابن صابر في الھمع - ١٢
 ."معناه على الداللة في ونائبھ خلیفتھ  أي:"٣/١٢٣٥ في صب- ١٣
 .١/٦٩الھمع و ،٢/١٩٥ زھر وانظر. ٢/٤٦، ومر ٥/٢٣١١ ورد التنبیھ الثاني في االرتشاف - ١٤
 من لھا موضع ال األفعال أللفاظ أسماء أو حقیقة أفعال بأنھا القول فعلى األول الخالف على نيمب الخالف ھذاعلى أن ٥/٤٩٥ دّل في شا - ١٥

 عن النائبة للمصادر أسماء بأنھا القول وعلى ،الخبر عن مرفوعھا وأغنى باالبتداء رفع موضعھا األفعال يلمعان أسماء بأنھا القول وعلى ،اإلعراب
  .٣/١٢٣٥، وصب٢/١٩٥زھر  في كذا .عنھا ھي ةالنائب بأفعالھا نصب موضعھا األفعال

: قرأ النحو على سیبویھ، وكان أسّن منھ، ولم یأخذ عن الخلیل، ومن تصانیفھأبو الحسن،  جاشعي األخفش األوسط، ھو سعید بن مسعدة الم- ١٦
  .١٤٥، والبلغة ٢/٣٦لرواةانظر إنباه ا. ھـ ٢١٥، وفي سنة وفاتھ خالف، وھي في البلغة سنة )معاني القرآن(، و)األوسط( كتاب

  .١٣٨٣-٣/١٣٨٢، وانظر فیھا "ھي عاملة وغیر معمولة:" ٣/١٣٩٧ انظر شرح الكافیة - ١٧
 ."ونسبھ في اإلفصاح إلى الجمھور: "١/٣٤٩، وفي شرح التسھیل للمرادي "ونسبھ صاحب الكافي إلى الجمھور:" ٥/٢٣١١ في االرتشاف - ١٨

المنسوب إلى ابن " اإلفصاح  بفوائد اإلیضاح"ھـ، وكتاب اإلفصاح قد یكون كتاب ٣٣٨حوي توفي سنة وصاحب الكافي ھو أبو جعفر النحاس الن
 =اإلفصاح"ھـ، أو كتاب ٦٨٨المنسوب إلى ابن أبي الربیع توفي سنة " اإلفصاح في شرح اإلیضاح"ھـ، أو كتاب ٦٤٦ھشام الخضراوي توفي سنة 
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 أ/٢١٩

 ٥الفارسي وعن ٤يبويهـس عن قلون. ٣رمبضم بٍنص موضعِ يف هاأن إىل ،٢هقَوافَ ومن ،١املازينّ وذهب   
 يف أغىن ماك ،اخلرب عن هامرفوع وأغناها ،باالبتداء عٍرفْ موضعِ يف هاأن إىل ٦حاةالن بعض وذهب .القوالن
 ٨. ٧"؟دانيالز أقائم":حنو

 ]مى اـونعـافْ بِمـك لـع"نيـكَثُ "آمغَ       رـيـوهي"ـكَ رو" و"يهـهات" ـنرز[  
 اسمِ ورود :أي .خربه :)كثر(و ،هصلت بعده وما ،مبتدأ موصول :)ما( )كَثُر "آمني"ـك افْعل بِمعنى وما(   

 ،ففكَان :مبعىن "هم"و ،تاسكُ :مبعىن "هص"و ،بتجِاس: مبعىن "نيآم" :/ذلك من .كثري األمرِ عىنمب الفعل
 يف امضِ :مبعىن "إيه"و ،رِغْأَ :مبعىن "هاًيو"و ،عأسرِ :مبعىن "ايوه ،تيه"و ،لْهِأم :مبعىن "خديوت ،ديت"و

 .لْعج أو ،لْأقبِ أو ،تائْ :مبعىن "لْهيح"و حديثك،
 ،١٠"عرعر ":مبعىن "عرعارِ"و ،"قَرقر":مبعىن "قََرقَارِ "وأنّ الثّالثي، من مقيس أنه ٩مر وقد" نزالِ "باب ومنه   
  .شاذٌّ

  

                                                                                                                                                                                              
 والغالب أنھ .ھـ٦٧٥فارسي المعروف بابن األخت تلمیذ إبراھیم بن أحمد الجزري المتوفى سنة المنسوب إلى أبي الحسن ال" في غوامض اإلیضاح=

  .٢/١٣٧٩، ١/٢١٢ انظر كشف الظنون .إفصاح ابن ھشام الخضراوي لكثرة نقل المرادي وشیخھ أبي حیان منھ
لھ كتاب . زید األنصاريأبي عن أبي عبیدة، واألصمعي، وروى   بكر بن محمد بن بقیة، وقیل ابن عدي بن حبیب، أبو عثمان المازني، النحوي،- ١

، ١/٢٨١انظر إنباه الرواة . ھـ ٢٤٧اختلف في سنة وفاتھ، ومنھا سنة .  وروى عنھ أبو العباس المبرد. ، وغیرھما)الدیباج( التصریف، وكتاب 
  .  ٤/٦٩، واألعالم ٩٤والبلغة 

  ".بو علي الدینوري إلى أنھا في موضع نصبوذھب سیبویھ والمازني وأ:" ٥/٢٣١١ في االرتشاف - ٢
 ".على المصدر:" في د زیادة- ٣
احب الكتاب،أخذ النحو عن الخلیل عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، صوسیبویھ ھو . ٥/٢٣١١ نقل النصب عن سیبویھ في االرتشاف  - ٤

. ھـ١٨٠والزمھ، وعن عیسى بن عمر الثقفي، ویونس، وغیرھم، واللغة عن أبي الخطاب األخفش، وفي سنة موتھ اختالف كبیر، قیل إنھ توفي سنة 
  .٥/٨١، واألعالم ٢٢٢، والبلغة ٢/١٠٣انظر فوات الوفیات

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبوعلي والفارسي ھو .  األفعال ال موضع لھا من اإلعراب أن أسماء٢/٤٧٧ذكر الفارسي في كتابھ اإلغفال  - ٥
الفارسي، قرأ النحو على الزجاج، ثم على ابن السراج، وبرع في النحو وانتھت إلیھ رئاستھ، وأخذ عنھ النحو خلق كثیر كابن جني، وأبي الحسن 

انظر البلغة . ھـ٣٧٧ توفي سنة .. والتكملة، وغیر ذلك،غفال، واإلیضاحتذكرة، والحجة، واإلولھ كتاب ال، الربعي، وأبي طالب العبدي ، وآخرین
  .٢/١٧٩، واألعالم ١٠٨

  .٣٦٧-١/٣٦٥، وابن الحاجب في أمالیھ ٤/١٢اج في معاني القرآن وإعرابھ  منھم الزج- ٦
 األفعال أسماء أن یدعي بعضھم أن  اعلم" :٣/٨٧حھ للكافیة ، وفي ھذه المسألة قال الرضي في شر١/٣٤٩ انظر شرح تسھیل الفوائد للمرادي- ٧

 من محل األصل في لھ كان الفعل اسمو باللفظ، اعتبار وال فیھ، لالسمیة معنى الإذ  ،بشيء ولیس لھا، خبر ال مبتدأة أنھا على المحل مرفوعة
 أسماء أن من بعضھم ذكره وما اإلعراب، من محل لھ یبق لم ل،األص في اإلعراب من لھ محل ال والفعل الفعلیة، معنى إلى انتقل فلما اإلعراب
 نقول مبنیة، وال تكن فلم الفعل، مقام قائمة تكن فلم مقدرة، قبلھا األفعال لكانت كذلك كانت لو إذ ،بشيء لیس المصدریة، على المحل منصوبة األفعال

 جر حرفا إنھما فعل، اسمي وإلیك، علیك،: في تقول ال وكذا جعفر، فاء تحكف صار فیھ النصب بل مقدر، بفعل منصوب نھإ تقدم، بمعنى أمامك: في
 إلى أصولھا عن منقولة فھي الثاني، في والمجرور الجار وكذا ككلمة، صارا األول في إلیھ، والمضاف المضاف بل بمقدر، متعلقان مجرورھما مع

  ."األعالم نقل الفعل معنى
  ".انتھى"في د زیادة  - ٨
مطرد من الثالثي عند سیبویھ، وأن سماعھ من غیر الثالثي شاذ عند " فَعاِل" أن اسم فعل األمر على :)٣/٢٩٥(١ب، وفي ط/٢٠٦ل  في األص- ٩

  .٢/٤٧مر و، ٦١١نا و، ٢/٤٠وانظر الكتاب .  والصحیح ما قالھ سیبویھ.سیبویھ، ورّده المبرد، وقاس علیھ األخفش
 ."عرعرت من ھي وإنمَّا لعبة وھي قرقار، بمنزلة عرعارو، للسَّحاب عدبالرَّ قرقر :یقال:" ٢/٤٠ورد في الكتاب - ١٠
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  :١تنبيه   
 وكلتامها ."ليعافَ" وزن على ،باملد "نيآم"و ."ليعفَ" وزن على ،ربالقص "نيمأَ": ٢لغتان "آمني" يف   

  . مسموعةٌ
   فم٣قوله وىلاُأل ن: 

١ – بـتـاعد نفَطْ يـمت إِذْ لٌـحأَيـر٤ه        ـأَمـيـفَ ناداُهللا ز اـم نيناـب ـباـعد  
  :٥قوله ةانيالثّ ومن   

٢-]سال ت بــيا رهبي حنـلُباًدـا أَب[        يـوحـرُهللا م ـعالَـقَ داًـب ـآماـين  
 "نيمأَ" هأصلُ :٨وقيل ".لياعفَ" العرب كالم يف ليس هألن ؛برعم ٧عجمي هإن: ٦فقيل ،غةاللّ هذه وعلى   

فأُ ،ربالقصتولّو ،اهلمزة فتحةُ شبعتدت ٩قوله يف كما ،األلف:  
 الِـكََلْالكََ علَى خرت إذْ ولُـأَقُ – ٣

 ١١.ىلَوأَ وهذا: ١٠زايإ بنا قال   

                                                             
 .٢/٤٨ بعض ما جاء في ھذا التنبیھ موجود في مر - ١
في المصباح و ،١١٠ائل الحلبیات ـوالمس ،١/٢٠٠یبویھ للسیرافي ـوشرح كتاب س ،١/٦٣الزاھر و ،٢/٥٩٣ معاني القرآن لألخفش  كذا في- ٢

  .١٦٦-١٦٥-١٦٤، وشرح شذور الذھب ٥/٥٠٠، وانظر شا "َعاِمٍر َبِني ُلَغِة ِفي َوِباْلَمدِّ اْلِحَجاِز ُلَغِة ِفي ِباْلَقْصِر یَن َوَأِم:"١/٢٤ المنیر
ان ــ واللس،١٧٩ــبة في إصالح المنطق بال نس، و)فطحل(، والتاج ٢/٤٢ البیت من الطویل لجبیر بن األضبط في تھذیب إصالح المنطق - ٣
  ".ُقنُفذ" ، أو بضمھما كـ"َجْعَفر"اسم علم بفتح الفاء والحاء كـ: وفطحل. ٥/٥٠٠ورد في شا ). منأ(، )فطحل(

  . أمین، ووجھ االستشھاد أنھ بالقصر على وزن فعیل، وھي لغة مسموعة في آمین: موضع الشاھد
 ."وابن أّمِھ":، وص٢ في د، وط- ٤
  .٥/٥٠٠ورد في شا .  ، ولیس في دیوانھ)أمن( أبي ربیعة في اللسان ، ولعمر بن٤ البیت من البسیط للمجنون في دیوانھ - ٥

 .آمین، ووجھ االستشھاد أنھ بالمّد على وزن فاعیل:موضع الشاھد
 :٣/٨٥جاء في شرح الكافیة للرضي و.١/١٥٠ إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ، وفي١١٠ المسائل الحلبیات  نسب القول إلى األخفش في- ٦
  ."لوھابی كقابیل، األعجمیة، أوزان من إال ولیس سریاني،: فقیل )آمین (أما"
 ".أعجمي: "في د - ٧
باع ـھو إش ":٣/١٢٣في الخصائصقال ابن جني و. ٢/٤٨كذا حكي ذلك عن أبي علي في مر ، ١١٢أبي علي في المسائل الحلبیات ھو قول  - ٨

 كالنذیر، األصل، في مصدرا عربیا، فیكون مد، ثم القصر أصلھ: یقال أن نعام  وال:"٣/٨٥في شرح الكافیة للرضيجاء ، و"فتحة الھمزة من أمین
   ." َفاِعیل َعَلى َكِلَمٌة اْلَعَرِبیَِّة ِفي ُیوَجُد َلا َأنَُّھ ِبَدِلیِل إْشَباٌع َواْلَمدُّ:"١/٢٤، وفي المصباح المنیر"فعل اسم جعل ثم والنكیر،

: والكلكل. ١٧٨، والجنى الداني )كلل(، وفي اللسان ٢/٧٤٩-١/٢٥اف ، واإلنص١/١٦٦المحتسب  الرجز قائلھ مجھول، ذكر بال نسبة في - ٩
  .، أو ما بین الترقوتینالصدر

 ).الكلكل(من إشباع فتحة الكاف في ) الكلكال(نشأت األلف في : الكلكال، ووجھ االستشھاد: موضع الشاھد
في البلغة وحدھا في ترجمة " ابن إبان"ھ ورد  والظاھر أنھ تصحیف، على أن."ابن إبان: "في األصلو. ٢/٧٦٤المحصول في شرح الفصول  - ١٠

 الحسین بن إیاز النحوي البغدادي المنعوت بالجمال، إمام متأخر، أخذ عن أبي عثمان إیاز ھوابن و .توافق ترجمة ابن إیاز في المصادر األخرى
 مات سنة .لتصریف ، وكتاب المسائل الخالفیةشرح ضروري او  شرح الفصول، وقواعد المطارحة،:بیاني البغدادي، ولھ مصنفات منھاالجذامي، ال

  .٢/٢٣٤، واألعالم ١٢٢انظر البلغة . ھـ، وقیل في وفاتھ غیر ذلك٦٧٤
 ".انتھى" في د زیادة - ١١
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ب/٢١٩

)   هغَريي"ـكَ وو" و"اتيهه" رزأي ؛)ن: مبعىن هو ما وذلك، لَّقَ األمرِ فعلِ مبعىن األمساء هذه من هو ما غري 
 ،"عأتوج" :مبعىن "هكأو" املضارع مبعىن هو وما ".دعب" :مبعىن "هيهات"و ،"رقتافْ" :مبعىن "انَتكش" املاضي

 ﴾ونَرالكاف حلفْالي هنأَكَيو﴿:تعاىل كقوله ،"بجأع" :مبعىن "اهاًو"و ،"يو"و ،"اْو"و ،"رأتضج" :مبعىن "فأُ"و
 :٢اعرالش وقول، ١الكافرين فالحِ لعدمِ بجعأَ :أي ،]٨٢ :٢٨القصصسورة [

   نبـاَألش وكـوفُ أَنت بِأَبِي وا - ٤

 :٣اآلخر وقول

  ٤اـواه واهاً ثُم لمىـلس واهاً - ٥ 

 :تنبيهان   

  :٦كقوله،٥اخلطاب كاف "يو"تلحق :األول   
 ٦ - لَقَدو فِْس ىفَـشأَ يـنرأَبو اـسهي       قْمارِسِـالفَ لُـقي وـوك تنـعمِـأَقْ ر٧د  

 نم ]٨٢ :٢٨سورة القصص[﴾اءـيش لمن الرزق طُـيبس اللَّه ويكَأنَّ﴿:تعاىل هوقولُ /،٩املذكورة واآليةُ :٨قيل   
 "أنّ" حتوفُ ،االستعمال لكثرة الالم تفَذفح ،١١"كلَيو" :األصلَ أنّ إىل ١٠العالء بن عمرو أبو وذهب .ذلك

                                                             
  ". للتوكید، فھما كلمتان ال كلمةأن الكاف للتعلیل، وأّن:" ٢٥٤ وھو قول ابن ھشام في المغني - ١
، واالرتشاف )زرنب(، واللسان ٣/١٣٨٦، وبال نسبة في شرح الكافیة ٥/٣٠٤، و الدرر٤/٣١٠ في المقاصد  الرجز لرجل من بني تمیم- ٢
  .رقة الثغر وصفاؤه: والشنب. ٢/١٩٧زھر و، ٤/٧٥ھشا و، ٢/٤٩ورد في مر). زرنب(، والتاج ٥/٢٢٩٣

 ". أتعجب"وا، ووجھ االستشھاد أنھ اسم فعل مضارع بمعنى : وموضع الشاھد
، )واھا لرّیا ثم واھًا واھا(بروایة ) ویھ(، وألبي النجم في اللسان٣/٦٣٦، ١/١٢٣، ولھ أو ألبي النجم في المقاصد ١٦٨لرؤبة في دیوانھ  الرجز - ٣

وجز ، ٤/٧٦ھشا و، ٤٥٥نا ورد في . ٤٨٣، وبال نسبة في المغني ٧/٤٥٥وفي زھر، وألبي النجم أو لرجل من بني الحارث في خزانة األدب 
  .٢/١٩٧وزھر ، ٢٨٣

 ".أتعجب"واھًا، ووجھ االستشھاد أنھ اسم فعل مضارع بمعنى : وموضع الشاھد
 ".واھا........ وا بأبي: وقول الشاعر: " سقط من د- ٤
  .٢/٤٩، ومر ٢٢٩٣-٥/٢٢٩٢ انظر االرتشاف - ٥
، وخزانة ٤/٣١٨، والمقاصد )ویا(واللسان ، ٢/٢٦٤وشرح الرضي للشافیة ، ٢/٧٦ومنتھى الطلب ، ٢١٩امل، لعنترة في دیوانھ  البیت من الك- ٦

  .٢/١٩٧، وزھر ٢/٤٩ورد في مر . ٣/٤١، وبال نسبة في الخصائص ٦/٤٠٦،٤٠٨األدب 
  .، ورفعت ضمیرًا مستترًا، ولحقتھا كاف الخطاب"نعجب"جاءت اسم فعل مضارع بمعنى " وي"ویك، ووجھ االستشھاد أن  :وموضع الشاھد

 ".اْقُدِم:" في د- ٧
 .  إلى الفراء١٢٦-٣/١٢٥، ونسبھ الرضي في شرحھ للكافیة ٢/١٩٧، و زھر٢/٤٩مرو ،٦١ العضدیات  منسوب إلى أبي الحسن في القول- ٨
 . الوارد في الصفحة السابقة، وھو مع ما یلیھ ھنا من آیة واحدة﴾ویكأنھ ال یفلح الكافرون﴿:  أي قولھ تعالى- ٩
زبان، وھو من أئمة اللغة، وأحد القراء السبعة، مات بالكوفة سنة : على واحد وعشرین قوًال أصحھاواختلف في اسمھ   زبان بن العالء بن عمار،- ١٠

  .٣/٤١، واألعالم ١٣٩، والبلغة ٣/٤٦٦انظر وفیات األعیان . ھـ١٥٤
شموني إلى أبي عمرو بن  ما عزاه األو ،"ویلك:  وأصلھ،"ألم تر" بجملتھ وھو بمعنى ویكأن حرف واحد:"٢١٠قال الكسائي في معاني القرآن - ١١

، وابن الحاجب ٣/٤٠منسوب للكسائي عند ابن جني في الخصائص، وھو ٢/٣١٢ في معاني القرآن  عن بعض النحویین دون نسبة الفراءنقلھالعالء 
 .علمَأ واهللا. ١٣/٢٠لفراء وإلى قطرب حكایة عن یونس في تفسیر الرازي ومنسوب إلى ا، ٤٨٣، كذا في المغني ١/٤٨٦في اإلیضاح 
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بفمضمر لٍع، قال هكأن: "ويك لَاع٢قطرب وقال .١"أنَّ م :لهاقب الم م٣مرض، رـقديوالت: "ويك نَّأَل". 
حيحوالص ٥سيبويه قال .٤لاألو: فزعم ،اآليتني عن ٦اخلليلَ سألت هاأن "وعلى ويدلّ". كأنّ" من مفصولةً "ي 
  :٧اعرالش قول قاله ما

٧ - يكَأَنْ و نكُ مـين لَه شــنب حـ   ـ  ي  بب نمو قفْتـير عـيي شـعش ضر  
 عموض يف هاوأن ،دعالب :مبعىن اسم هاأن إىل ٩قاإسح أبو وذهب .املشهور هو "اتهيه" يف هذكر  ما:٨اينالثّ   
 فظر هاأن إىل ١١داملرب وذهب .]٣٦: ٢٣ املؤمنونسورة [ ﴾ونَدعوت امل هاتيه هاتيه﴿: تعاىل قوله حنو يف ١٠رفعٍ
نمتمكّ غري، نِوبي إلبهاموتأويلُ ،هه يف هعند الب١٢دع.  
   ويفتح ويقفون متيم ويكسرها .باهلاء ويقفون "هيهات" تاَء وناحلجازي اءبالت. هموبعض وإذا .١٣هايضم 
ضمت عل أيب فمذهبي هاأن تكتب اءبالت، ابنِ ومذهب ١٤يجن هاأن تكتباهلاء ب. 

                                                             
ویلك إنھ قد كان كذا : مكسورة كما تقول" أن"وھذا خطأ من غیر وجھة، لو كان كما قال لكانت :"٤/١٥٦ قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابھ -١

 والقول ".ویل"، ومن جھة أخرى أنھ حذف الالم من "إنھ ال یفلح الكافرون"ویلك : وكذا، ومن جھة أخرى أن یقال لمن خاطب القوم بھذا فقالوا
  ".الصحیح في ھذا ما ذكره سیبویھ عن الخلیل ویونس

دویبة تسعى طوال اللیل وال : یبویھ ھو الذي لقبھ قطربًا لبكوره في الطلب، والقطربـیبویھ وغیره، وسـ محمد بن المستنیر، أخذ النحو عن س- ٢
، ٤/٣١٢انظر وفیات األعیان. ھـ٢٠٦توفي سنة .  القرآن، وغیر ذلكاالشتقاق،واألضداد، ومعاني: تفتر، وكان عالمًا ثقة، روى عنھ الجّلة، وصنف

 . ٧/٩٥، واألعالم ٢٨٤والبلغة
وب ـ والقول منس."الالم لتقدیر : قطرب وقال العلم؛ إلضمار أن وفتحت):"٨٢اآلیة : یر سورة القصصـتفس( ورد في نظم الدرر للبقاعي - ٣

وي اسم فعل، والكاف : قال أبو الحسن األخفش:" ٤٨٣، وفي المغني "أعجب ألن اهللا یبسط:فعند أبي الحسن :" ٥/٢٢٩٣لألخفش في االرتشاف 
  ."أعجب ألن اهللا: حرف خطاب، وأّن على إضمار الالم، والمعنى

 بومذھ مذھبھ المذھب ھذا فإن ،سیبویھ بكالم تقویتھ بقرینة للتعلیل والكاف ،أعجب بمعنى فعل اسم "وي" كون أي  :"٣/١٢٣٩في صب  - ٤
 ".أربعة أقوال" ویكأن"وحاصل ما ذكره الشارح في :"٣/١٢٣٨وفیھ . "الخلیل

  .١/٢٩٠ الكتاب- ٥
 الخلیل بن أحمد، أبو عبد الرحمن البصري الفراھیدي، النحوي، اللغوي، الزاھد، أستاذ سیبویھ، وأول من اخترع العروض والقوافي، لھ - ٦

 . ٢/٣١٤، واألعالم ٢/٢٤٤، وفیات األعیان ١/٣٧٦انظر إنباه الرواة . ھـ١٧٥ أو ١٧٠ توفي سنة مصنفات مشھورة منھا كتاب العین، لكنھ لم یتمھ،
، ولنبیھ بن ٦/٤٠٤،٤١٠وخزانة األدب  ،١/٢٥٢، واألصول١/٢٩٠ي في الكتاب ـ البیت من الخفیف، وھو لزید بن عمرو بن نفیل القرش- ٧

  . المال والعقار:والنشب. ٥/٥٠١ورد في شا ). ویا(، ولزید أو لنبیھ في اللسان ١٦/٦٠الحجاج في األغاني 
 ".كأن"فیھ مفصولة عن " وي"أنھ جاءت : وي كأن، ووجھ االستشھاد: وموضع الشاھد

 .٢/٤٩ مربرمتھ في التنبیھ - ٨
، وغیر ذلك، )فعل وأفعل(، و) معاني القرآن(ولد ومات في بغداد، أخذ عن ثعلب والمبرد ، ولھ   إبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج،- ٩

  .١/٤٠، واألعالم ٥٩، والبلغة ١/٤٩وفیات األعیان  انظر. ھـ٣١١توفي سنة 
 .٥٦٢-٧/٥٦١، والبحر المحیط ألبي حیان ٤/١٢ انظر معاني القرآن للزجاج - ١٠
 ، لھ تصانیف كثیرة، كالكامل، والمقتضب، محمد بن یزید الملقب بالمبرد، قرأ كتاب سیبویھ على الجرمي، ثم على المازني، إمام في العربیة- ١١

  .٧/١٤٤، واألعالم ٢٨٦، والبلغة ٣/٣١٣انظر وفیات األعیان . ھـ٢٨٥وغیرھا، توفي سنة ، واالشتقاق، ومعاني القرآن
 .٣/١٨٢ المقتضب - ١٢
  .٥/٥٠٢، وشا ٢٠٢-٢٠١المفصل و ،٢٠١ معاني القرآن للكسائي  انظر- ١٣
نة ـي، والزمھ أربعین سـ أبو الفتح، الموصلي، اإلمام البارع المقدم، أخذ العربیة عن الفارسثمان بن جني، وابن جني ھو ع.٢/٩١المحتسب  - ١٤

 .٤/٢٠٤، واألعالم ١٩٤انظر البلغة . ھـ٣٩٢توفي سنة . الخصائص: سفرًا وحضرًا، ومن أحسن تصانیفھ
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 كلُّ ،"انهيوأَ ،انهيوه ،اتهيوأَ ،اتهيوه ،٣ةاهيوأَ ،ةاهيه": ٢لغةً وثالثني اًتـس فيها ١اينغالص وحكى   
هذه من واحدة السواحدة وكلُّ ،٤ةٌومكسور ةٌومفتوح اآلخر مضمومةُ ت نةٌمنو وغري فتلك ،نةمنو ست 
  .وثالثون

  .انتهى .وهيهاه ،وهيهاء ،٦يهاهأو ،وأيهاء وأيهاك، ،اكههي :٥هغري وحكى   

 ]الفـولُـع ـمن ــأَسـمهلَيكَ" ائاـع"       هذَاـكَـو "ونـدك" ـماـيكَـإلَ" ع"  
      ]نِـدريـمص ضـاخلَفْ الَنـمـعـوي        نِـبيـاصـن "هـلْـب" "دـروي" ذَاـكَ 

ـ " أمسائه من(و ،مبتدأ :)الفعلُ( )"إلَيكَا" مع "دونك" هكَذَاو  ..."علَيكَا" أَسمائه من والفعلُ(     :)"اعليك
  .)هكذا( :خربه ،مبتدأ أيضاً :)دونك(و ،اخلرب موضع يف ةامسي مجلةٌ
   :ضربني على الفعل اسم أنّ :يعين   
  ".هوص ،انَتكش" ٧كذلك األمر أول من ضعو ما :أحدمها   
 :مبعىن "عليك" :حنو ،وجمرور جار أو ،ظرف عن منقولٌ :لاألو :نوعان /وهو غريه نع قلن ما :اينوالثّ   
 ،"هذْخ" :مبعىن "زيداً كنود"و كم،أنفِس شأنَ الزموا :أي ]١٠٥ :٥سورة املائدة [ ﴾مكُسفُنأَ مكُيلَع﴿ :ومنه، "مزالْ"
  ."حنت" :مبعىن "إليك"و ،"رخأَت" :مبعىن "كاَءرو"و ،"مقدت" :مبعىن "امكأم"و ،"تباثْ" :مبعىن "ككانم"و

  :تنبيهات   
 ال فإنه :أي ،٩ائيـالكس عند إالّ ،هاغري الظروف هذه على قاسي وال": ٨الكافية شرح يف  قال:األول   

على فيها يقتصر ما على يقيس بل ماع،الس سممل ما ع يسم١٠ع" . 

                                                             
التكملة (و، )العباب(، و)مجمع البحرین (:لھ والحدیث والفقھ، وكان حنفیًا، الحسن بن محمد، أبو الفضائل العمري الصغاني، كان إمامًا في اللغة - ١

  . ٢/٢١٤، واألعالم ١١٧، والبلغة ١/٣٥٨انظر فوات الوفیات . ھـ٦٥٠توفي سنة ). والذیل والصلة
واالرتشاف  ،٣/٤٢الخصائص، و٩٢-٢/٩٠والمحتسب  ،١٠٠-٩٩ مختصر شواذ القرآن البن خالویھ  وانظر.٦/٣٦١ في التكملة والذیل - ٢
  .٢/١٩٦، وزھر ٥/٥٠٢، وشا ٥/٢٣٠٢
  ".، وھیھات، وِإیھات، وھیھان، وإیھانة، وِإْیَھاةَھیَھا" :في د -٣
  ".ومفتوحتھ ومكسورتھ:"٢ في ط- ٤
  .٢/١٩٧، و زھر٢/٥٠ القول بال نسبة في مر- ٥
  ".ِإیھاك، وِإیھاء، وأیھاء، وإیھاه:"  في د- ٦
 .ة أي ھي أسماء أفعال مرتجل- ٧
٣/١٣٩٤ -٨.  
 .٢/١٩٨، وزھر ٢/٥١، ومر ٥/٢٣١٠، واالرتشاف ٤/٧٤ انظر شرح المفصل . ونقلھ بعضھم عن الكوفیین.١٢٨  للكسائيمعاني القرآن - ٩

م خرج أخذ القراءات عن حمزة الزیات، وقرأ النحو على معاذ، ثم الخلیل، ث اإلمام المعلم المقرئ، ،والكسائي ھو علي بن حمزة، الكوفي المعروف
  .٤/٢٨٣، واألعالم ٢٠٨، والبلغة ٣/٢٩٥انظر وفیات األعیان . ١٨٩إلى بوادي الحجاز ونجد وتھامة، وكتب الكثیر عن العرب، توفي سنة 

  ".ما لم یسمع:"١ سقط من ط- ١٠

 أ/٢٢٠
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 عليه" :قوهلم وشذَّ .املخاطب بضمري صالًمت إالّ -٢أيضاً- النوع هذا ستعملي ال": ١أيضاً فيه الق :اينالثّ   
 ٦سهيلالت يف هوكالم. "٥"ىحنتأ" :مبعىن "إيلَّ"و ،٤"هينِلأو" :مبعىن "الشيء علي"و ،"مزلْيل" :مبعىن "٣رجالً

  . شاذّ غري ذلك أنّ يقتضي
 عند بونص ،٩اءالفر عند عرفْ هفموضع ،الكلمات ذه صلاملت مريِالض يف لفاخت": ٨أيضاً فيه قال :٧الثلثّا   

الكسائي، وجعند ر وهو .١٠نيالبصري عن روى األخفش ألنّ ؛حيحالص عفصحاء بٍر :"علي ١١"زيداً اهللا عبد 
عبد" جبر"، فتبيأنّ ن الضمري ال املوضع جمرور وال همرفوع كلّ فمع ذلك ومع .همنصوب األمساء هذه من واحد 

ضمري مستتر تقول أن فلك .الفاعلية مبقتضى املوضعِ مرفوع زيداً كمكلِّ معليكُ": وكيديف الت" توكيداً ؛باجلر 
رور، للموجودا توكيداً فعوبالر املرفوع للمستكن". 

   قسمني على وهو ،مصدر نم منقولٌ :اينالثّ ١٢وعوالن: مصدر هفعلُ عملاست. أُ ومصدروإىل .هفعلُ لمه 
 هلْب"و ،"زيداً ديور:"حنو ،بعدمها ما ناصبني :أي )ناصبنيِ "هبلْ" "رويد" كَذَا( :بقوله اإلشارةُ بقسميه١٣هذا

 تصغري "ادوراإل/"وارصغ مثّ ،"إمهاالً هلْهِأم:"مبعىن "اداًورإِ زيداً دوِأر" :هفأصلُ ،"زيداً ديور" افأم ".عمراً

                                                             
  .٢/٥١، وانظر مر ٣/١٣٩٣ شرح الكافیة - ١
  . سقط من د-٢
بھوه ـل، شـني، وھذا قلیـعلیھ رجًال لیس: معھ أن بعضھم قالـحدثني من س:"١/١٢٦اب ـ في الكتیبویھـ، و قال س"ِنيـعلیھ رجًال َلْیَس": ٢ في ط- ٣

  ." ھذا مثل؛ واألمثال تجري في الكالم على األصول كثیرًاألّن" علیھ رجًال لیسني"إنما قالوا :" ٣/٢٨٠ وفي المقتضب ."بالفعل
 .١/١٢٧ الكتاب - ٤
حّدثنا أبو الخطاب :"١/١٢٦ سیبویھ في الكتاب ، والذي یرّجح اختیار ما في ص قول"تنحَّ"ي باقي النسخ ، وف"انتِح:" كذا وردت في ص، وفي د-٥

تنّح، وإلّي  :إلیك معناه:"٥/٢٣٠٩في االرتشاف وقول أبي حیان  ،"أتنحَّى: تَنحَّ، فقال: إليَّ، كأنھ قیل لھ: إلْیَك، فیقول: أنھ سمع من العرب من یقال لھ
  ."إلّي: ولم یأت منھ في الخبر إال قول بعضھم:"٢/٦٥٤، وفي المساعد"أتنّحى: إلّي بمعنى:"٢/٥١، وقول المرادي مر "و انتحیتأتنّحى أ: معناه

٢١٣-٢١٢ - ٦.  
  .٢/١٩٨ انظر زھر - ٧
 .١٣٩٤-٣/١٣٩٣ شرح الكافیة - ٨
بھ، وكان أبرع الكوفیین، لھ مصنفات كثیرة مشھورة في  ھو یحیى بن زیاد، أبو زكریا، اإلمام المشھور، أخذ عن الكسائي، وھو من جلة أصحا- ٩

  .٨/١٤٥، واألعالم ٣١٣، والبلغة ٦/١٧٦انظر وفیات األعیان . ٢٠٧توفي سنة . النحو واللغة ومعاني القرآن
: المصنف قول دعن بھ مصرح ھو كما الجر یعمل ال الفعل اسم ألن النقل قبل ما إلى فیھ منظور جر موضعھ بأن والقول :"٣/١٢٤٣ في صب- ١٠
 ."."علیك" نحو في وبالحرف "دونك" نحو في باإلضافة األصل على وھو.)لھا ...عمل من عنھ تنوب لما وما(
 أبو یحیى -زكریا اإلسالم شیخ وقال  :"٣/١٢٤٤في صبو .٤/٦٣و جا ، ٣/١٠٦شرح الرضي للكافیة و ،٦١٢ نا كذا نقل عن األخفش في - ١١

. اھـ الیاء من بدل أو بیان عطف اهللا عبد أن علیھ بني حتى اهللا لعبد ال المتكلم لیاء جارة "اهللا عبد ّيعل" في "ّيعل" أّن فھم من موِھ :-األنصاري
 ."بھا مجرور وعبد باأللف على یقرأ وعلیھ

 ".النوع:" سقط من د- ١٢
 ".ھذا النوع: " في د، و ط ، و ص زیادة- ١٣

ب/٢٢٠
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وأقاموه ،١رخيمالت مقام إىل مضافاً تارةً واستعملوه ،هفعل فقالوا ،همفعول:"رويد ناً وتارةً ،"زيدناصباً منو 
  :٤قوله ومنه ،٣"زيداً ديور:"فقالوا ،هلَعف به واومس ،نقلوه ٢همإن مثّ ،"زيداً اًديور":فقالوا ،للمفعولِ

 ٥نـماـيمت مـبعضه نـولَك اـنيـإلَ         أُمهِم يداثَـم دـج اًـعلي دـروي – ٨
   . ٨تنوينه عدم بنائه على ليلوالد ،٧مبنياً هكون فعلٍ اسم هذا أنّ على ليلوالد. ٦سيبويه أنشده   
 إىل باإلضافة "زيد هلْب" :فيه فقيل ."كروات ،عد"ـ ل مرادف لٍهمم فعلٍ مصدر األصل يف فهو "هلْب" وأما   

 ومنه ،١٠لفع اسم هأن على ٩"بله"ء وبنا املفعولِ بنصب "اًزيد هلْب" :قيل مثّ ."زيد كتر" :يقال كما ،مفعوله
 :١١قوله

٩-] اجلَم ذَرـتض يـاجِماًـاحهاتاماـ ه[       ـلْـبـكُاَأل هـكَ فهاـأَن لَم خلَقِـت  
ببنص األكف .  

 لبالطّ على نيدالَّ ،صببالن بنيعرم :أي )مصدرينِ اخلَفْض ويعمالَن(: بقوله األصلي استعماهلما إىل وأشار   
ـ ب"و ،"زيـد  ديور" :حنو ،هبفعل فظاللّ من بدلٌ منهما كالً أنّ على بل فعل، امسا هماأن على ال لكن أيضاً،  هلْ
 .عمروٍ كوتر ،زيد لَإمها :أي ،"عمروٍ

                                                             
: ُرْوٍد بمعنى: إرواد تصغیر ترخیم، ومذھب الفراء أنھ تصغیر:البصریین أن رویدًا تصغیرومذھب :"١/٣٣٣قال المرادي في شرح التسھیل  - ١

أن تعمد إلى ذي الزیادة فتحذفھا، ثم توقع التصغیر على : تصغیر الترخیمو". یتعدى" روید"وُردَّ قول الفراء بأّن :"٢/٥٢وفي مر" المھل والرفق
 من فیھ لما ترخیم تصغیر يوسّم ،روید :فقالوا أصولھ على التصغیر وأوقعوا ،الزائدتین لفواأل الھمزة حذفوا أي :"٢/١٩٨أصولھ، وفي زھر 

 ."حذٌف والترخیم ؛الزوائد حذف
  ".لكّنھم:" في د- ٢
وشرح الرضي ، ٥٧١-١/٥٧٠والمقتصد ، ٢/١٣٠ النحو في، واألصول ٢٠٨/ ١، وانظر المقتضب٤/٧٧في ھشا " روید" كالمھ السابق على - ٣

  . ٩٥-٣/٩٤افیة على الك
، وللمعطل الھذلي في ١/٢٠١لسیرافي بن ا ال، ولمالك بن خالد الھذلي في شرح أبیات سیبویھ١/١٢٤ البیت من الطویل وھو للھذلي في الكتاب - ٤

  . لیمنذاھب إلى ا:  ومتیامن.الرحمما بینھما من  قطع : جد ثدي أمھم قولھ والمقصود من.٥/٥٠٦ورد في شا . ٣/٧٣٧معجم ما استعجم 
  ". علیا"نصب المفعول " روید"روید علیًا، ووجھ االستشھاد أن اسم الفعل : وموضع الشاھد

المقتضب موافقة لنقل المبرد في " نئلكن ودھم متما":٢، وفي ط)رود(كذا روي الشطر الثاني موافقة لروایة ابن كیسان في اللسان ٥- 
 وھي في الكتاب ."متمائنلكن ودھم :"ةروایة ثالث) مین(اللسانو ،١/٢٠١لسیرافي بن ا الشرح أبیات سیبویھ  وفي).مأن(،)رود(واللسان٣/٢٠٨
  ". نئلكن بغضھم متما "٥/٥٠٦ وشا ،١/٢٠٢لسیرافي بن ا الشرح أبیات سیبویھو ،١/١٢٤
  .١/١٢٤ الكتاب- ٦
 اسم كونھ بین روید انحصار معلوم یقال وقد ،أفعال أسماء ولیست األسماء من كثیر لبناء فعل اسم كونھ بنائھ من یلزم ال :"٣/١٢٤٤ في صب- ٧

 ھذا مالحظة وبعد ،مصدر ال أي فعل اسم ھذا أن على والدلیل فقولھ مصدرًا كونھ ونفي فعل اسم كونھ إثبات والمقصود ،مصدرًا وكونھ فعل
  ."فعلال اسمیة فثبتت المصدریة ینفي البناء ألن ؛مصدرًا ال فعل اسَم كونھ مبنیًا كونھ یستلزم االنحصار

 ."البناء إال یبق فلم ،البناء غیر تنوین عدِم موجباِت عدِم مع تنوینھ عدُم :المراد :"٣/١٢٤٥ في صب- ٨
  ".وبنائھ: " في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ٩
  .٤/٧٧في ھشا " بلھ"اسم فعل مبني، ثم كالمھ على " روید" االستدالل على كون - ١٠
، وخزانة األدب )بلھ(واللسان ، ١/٢٦وكتاب الشعر للفارسي ، ٢/٢٦٢، وسیرة ابن ھشام ٢٤٥ مالك في دیوانھ  البیت من الكامل، وھو لكعب بن- ١١
 وھشا ،٢/٥٣مر و ،٢٧٠ نا ورد في. ٣/٩٤، وشرح الرضي للكافیة ١٩٦وبال نسبة في المفصل . ٣/١٨٧، والدرر )بلھ(، والتاج٦/٢١١،٢١٦
  .وورد التنبیھ على روایتي الجر والرفع األخریین في ھذه المصادر. ٢٥٠یو ، وس٢/١٩٩، وزھر ٢٨٢وجز ، ٥/٥٠٥ وشا ،٢/١٨٢

 .بروایة النصب" األكف"جاء ناصبا للمفعول " اترك"اسم فعل أمر بمعنى " بلھ" بلھ األكف، ووجھ االستشھاد أن : موضع الشاھد
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 الفاعل وإىل ،٢مر كما املفعول إىل ١ضافت "ديور"فـ .اإلضافة على باجلر "األكف بله:"قوله وير وقد   
 فيها وجيوز. ٣الفاعل إىل :علي أبو وقال .مر كما املفعول إىل هافإضافت "هلْب" اوأم ."عمراً زيد رويد :"حنو

ا : أي ،حينئذ٤مصدراًحني كو، حنو ،القلب "بلَه ٦فيهما وجيوز .٥زيد أبو رواه ،"زيد التنوين ما ونصب 
 "ديور"ـب صبالن املربد عنوم ".عمراً اًهلْب"و ،"زيداً اًديور:"حنو املضاف، املصدر يف األصلُ وهو ،ما بعدمها
  .٧اًرغصم لكونه

  :٨تنبيهات   

 كانا إذا "هلْب"و "/ديور" فإنّ املعىن، يف ال فظاللّ يف "هلْب"و "ديور" على عائد "يعمالن" يف مريالض :األول   
  . ٩املعىن يف املصدرين "هلْب"و "ديور" غري لٍفع امسي
 من والكاف بناء، فتحةُ هماففتحت ،فعلٍ امسي يكونا أن ملاحت "الفىت هلْب"و "كديور:"قلت إذا: ١٠اينالثّ   
"رويدك" مصدرين يكونا وأن .١١"ذلك" يف هامثلُ اإلعراب من له موضع ال خطابٍ حرف فتحةُ هماففتحت 

  . مفعوالً تكونَ وأنْ .فاعالً تكونَ أن: ١٢الوجهني حتتمل "كديور" يف فالكاف وحينئذ ،إعراب
 مرفوعاً، بعدها ما فيكون ،"كيف" مبعىن امساً فتكون ١٣"هلْب" افأم: لبالطّ عن "هلْب"و "ديور" خترج: الثالثّ   
 عفْالر علي أبو وأنكر .احلسن وأبو برطْقُ ذلك أجاز نموم .أيضاً فعبالر "األكف هلْب:" قولهروي وقد
 ،مسعت أذنٌ وال ،ترأَ نيع ال ما احلنيالص لعبادي أعددت :تعاىلو تبارك اهللا يقول:"احلديث ويف .١٤ابعده

                                                             
 .األصح وھو ".مضاف:"، وص١ في د، وط- ١
  .ةالصفحة السابق  انظر- ٢
  .١/٢٦ كتاب الشعر للفارسي - ٣
  ".حین كونھا مصدرًا: أي:" سقط من ط ، وص- ٤
وأبو . ٤٢٤، والجنى الداني ٣/٩٤رح الرضي للكافیة ـ، وش١٩٦المفصل و ،١/٥٧٣المقتصد و ،١/٢٦عر ـ كتاب الشكذا نقل عن أبي زید في - ٥

 كان: االنباري ابن قال اللغویین، ثقات من وھوفیھا،  ووفاتھ، البصرة أھل من سعید بن أوس بن ثابت األنصاري، أحد أئمة األدب واللغة،زید ھو 
. ھـ٢١٥، وغیرھا، مات سنة )الھمز(،و)النوادر(، روى القراءات عن أبي عمرو بن العالء، لھ كتاب زید أبا عنى) الثقة سمعت (قال إذا سیبویھ

 .١٤٣انظر البلغة 
  ".حینئذ: "ة، وص زیاد٢، وفي د، و ط"فیھا:"٢ في ط- ٦
 ُنِسب المنُع إلى أبي العباس، والظاھر من كالم أبي العباس المبرد إجازتھ إذ ٥/٥٠٨، ، وفي شا ٢/٥٢، ومر ٥/٢٢٥٦ كذا ورد في االرتشاف - ٧

 فوتصرَّ إروادًا، المصدر كان أرودتھ: قلت فإن.... ،الفتح على وبني بمصدر، ولیس للفعل، فاسم ،زیدًا روید أما": ٢٠٩-٢٠٨/ ٣قال في المقتضب 
 ورویدًا ،﴾الرقاب فضرب﴿:وجل عز اهللا قال كما زیٍد؛ روید:  تقول...روید صرفَت الشریطة ھذه على الزوائد حذفت فإن المصادر، جمیع َفتصرُّ

  ". زیٍد ورویَد زیدًا رویدًا: قال صحیحًا مصدرًا جعلھ  ومن :"٣/٢٧٨، وفي "األمر في زیدًا ضربًا: تقول كما ؛زیدًا
  .٥٣-٢/٥٢ وانظر مر.٥/٢٣٠٠ أغلب ما جاء في ھذه التنبیھات في االرتشاف- ٨
 ".في المعنى: " سقط من د- ٩
  .٢/١٩٩، وزھر ٢٢٩٦-٥/٢٢٩٥االرتشاف و ،١/٥٧١ المقتصد  انظر- ١٠
  .٢/٥٢ومر ، ١٣٨والعضدیات ، ٣/٢٧٧، والمقتضب ١/٢٩٩، ومعاني القرآن لألخفش ١/١٢٤ انظر الكتاب - ١١
  .١/٢٣٣، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٥٢، ومر ٣/٩٥شرح الرضي  انظر - ١٢
، وشرح التسھیل ٤٢٤-٤٢٣، والجنى الداني ٥/٢٢٩٦ف ، واالرتشا٩٤-٣/٩٣شرح الرضي للكافیة و ،١/١٣٣المقرب و ،١٩٦ المفصل  انظر- ١٣

  .٢/١٩٩، وزھر ١٥٦، ومغني اللبیب ١/٣٣٥للمرادي 
وكأنھ أنكر الرفع بعدھا بتركھ .. بلھ األكف : اھدـفي الش" بلھ" عن روایتي النصب والجر بعد ٢٧-١/٢٦عر ـ تحدث أبو علي في كتاب الش- ١٤

  . واهللا أعلم.الحدیث عن روایة الرفع

 أ/٢٢١
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 املعاين عن وخارجةً ،"نم"ـب جمرورةً معربةً فوقعت ،١"عليه متعلطْأُ ما هلْب من اًرخذُ ،رٍشب قلبِ على رطَخ وال
 مذهب وهو ،االستثناء ألفاظ من هادعي من ىوقَتي وذا .ظاهر وهو ،"غري"ـب همبعض هارـوفس .املذكورة
  . نيالكوفي ٢لبعض

   اوأم "رويساروا" :حنو ،حاالً فتكون ٣"د روأي الفاعل من حالٌ هو :فقيل ."اًدي :موِرضمري من :وقيل .يند 
 سرياً واارـس:"حنو مذكورٍ اإم ٤ملصدرٍ نعتاً وتكون .اًديور ريـالس :أي ؛وهسار :أي ،احملذوف املصدرِ

روأو ،"اًدي ساروا:"حنو حمذوف روأي "اًدي: ساًري رو٥.اًدي  

 ]ماـو ماـل نـتوب نـعه نم مـلَ        لْـعاـه أخـور اـم يـلذ يهف ملْـالع[  

 ،أيضاً موصولٌ )ملا( من )ما(و. )ملا( هصلت ،موصولٌ مبتدأ :)ما() لَها ... عملْ من عنه تنوب لما وما(   
هصلت )هلا(و ،)تنوب(ـب قانمتعلّ )عمل من(و )عنه(و ،)تنوب( املبتدأ خرب. على والعائد )األوىل )ما ضمري 

متعلّ هو ذيالّ /،االستقرار يف مستترملا( من الالم ق(، على والعائد )عنه( يف اهلاُء انيةالثّ )ما(.  

 الفاعلَ عفَرفت .األمساء هلذه :أي ،هلا رمستق األمساء هذه عنها نابت اليت لألفعال استقر ذيالّ عملال أنّ :يعين   
. "ووعمر زيد قافتر"و ،"جند تدعب:"تقول كألن ،"ووعمر زيد انَشت"و ،"جند اتهيه" :حنو يف ظاهراً
وحن يف راًومضم: "نالِز." وينصعن ناب ما ولَـعاملف منها ب حنو ،متعد":درزيداً اك"، تقول كألن":رِأدك 
 "لْهحي" ٧وادع مثَ ومن احلرف، بذلك ىيتعد ما مبعىن هو ما اجلر حروف من حبرف منها ىويتعد .٦"زيداً
 احلونالص ركذُ إذا:"حنو يف "لْعج" عن ناب املّ وبالباء ،٨"ريدالثّ لِهيح":حنو يف "تائْ" عن ناب املَ بنفسه
فحيبِ الَهعمأي ؛٩"ر :بذكرِ والُفعج عمهلْ:"حنو يف "لْأقبِ" عن ناب املّ "ىعل"ـوب ،ر١٠"على كذا حي.   
  

                                                             
، وورد الحدیث "من بلھ ما أطلعكم علیھ" بلفظ  مسند أبي ھریرة؛١٠٤٢٨ برقمد اإلمام أحمد ، ومسن٤٣٢٨ برقم  الحدیث في سنن ابن ماجھ- ١

  الباب األول من٢٨٢٤ برقم مسلم ، كذا في صحیح، كتاب تفسیر القرآن سورة السجدة تفسیر باب٤٥٠٢ مبرق البخاري في صحیح" من"بحذف 
  .٢٠٥، ٢٠٣ وانظر شواھد التوضیح والتصحیح .كتاب وصف الجنة ونعیمھا

ھا وعّد:" ٢/٥٣، وفي مر٥/٢٢٩٦، واالرتشاف ٣/٩٤شرح الرضي للكافیة و ،١/٢٦ كتاب الشعر  في من البصریین وھو مذھب األخفش- ٢
 . عن األخفش أنھا حرف جروفي المراجع المذكورة. "دیون من أدوات االستثناءالكوفیون والبغدا

، واالرتشاف ٣/٩٥وشرح الرضي للكافیة ، ١/٥٧١والمقتصد ، ١/١٤٣، و األصول ١/١٢٤، والكتاب٣٣٨ انظر الجمل المنسوب للخلیل - ٣
  .١/٣٣٣، وشرح التسھیل للمرادي ٥/٢٣٠٠
ومذھب سیبویھ أنھ :" ١/٣٣٣، وفي شرح التسھیل للمرادي "وكونھ نعتًا لمصدر محذوف قول ضعفاء المعربین:" ٥/٢٣٠٠ي االرتشاف  ف- ٤

 ".منصوب على الحال، وال یكون نعَت مصدر محذوف؛ ألن رویدًا صفة غیر خاصة بالموصوف فال یحذف إال على ُقْبح
  ". انتھى: " في د زیادة- ٥
  ".أدرك زیدًا: نك تقولأل:" سقط من د- ٦
  ".َعّدى:"٢، وفي ط"ُعّدي: " في د- ٧
 .١/٥٧٢، والمقتصد ٢/١٤٢، واألصول ١/١٢٣ قول العرب في الكتاب - ٨
 . رضي اهللا عنھا أم المؤمنین عائشة من حدیث؛ ٢٥١٩٣ برقمفي مسند اإلمام أحمد و، ٤٥٢٢ برقم في المستدرك t ابن مسعود من حدیث -٩
 .٢/١٩٩وزھر ، ٦٥-٤/٦٤وجا ، ٥/٢٣٠٧، واالرتشاف ٩٩-٤/٩٨  للكافیةشرح الرضيو ،٦١٣ نا "حیھل"ة  انظر في تعدی-١٠

 ب/٢٢١



 

12 
 

 : تنبيهات   

 ."عالِاألف حكم ،زومواللّ عديالت يف غالباً -األفعالِ أمساء :يعين- هامكْح"و: ١سهيلـالت يف قال :األول   
واحترعن "غالباً" :بقوله ز "آمين"، عن نابت هافإن متعومل ،د ي٢مفعول هلا ظْفَح .  

 لفعلا اسم إضمار إنّ": ٣الكافية شرح يف قال ،راًمضم الفعل اسمِ إعمالِ جواز اظمالن مذهب: ٧اينالثّ   
قَمماًد، لداللة عليه رٍمتأخ، ٤سيبويه عند جائز".   

 مع هوبروز" :١١لقا مثّ .األفعال بأمساء :يعين ،"ا عِفَتاملر رِللمضم عالمة وال": ٦سهيلالت يف ٥ قال:الثالثّ   
 من ماهفعد طَلغَ نيحويالن بعض فإنّ ،٨"لَعاَت"و "هات" يف كما :يعين ،"هتيفعل ٧دليلُ فرصالت عدم يف هاشبهِ
 كقولك ،ما البارزِ فعِالر ضمري صالِات لوجوب ،فنيمتصر غري فعالن مها بل ،منها اوليس ،٩األفعال أمساء
   ".نيالَعوت/ نيهات"و "واوتعالَ واهات: "وللجماعتني ،"ايوتعالَ ايهات" :واالثنتني ولالثنني ،"يوتعالَ يهات:"لألنثى

 عندهم فهي ،"نمملْه ،واملُه ،املُه ،١١يملُه ،ملُه": ١٠ونيقول همفإن ،متيم بين عند "ملُه" حكم وهكذا  
ال ،علٌف اسم ذلك على ويدلُّ ،لٍفع ايؤكِّ همأندو حنو ونبالن: "لُهماخلفيفةُ تدخلُ وقد": ١٢يبويهـس قال ."ن 

 هلا لَمعاست وقد "."نَددوار ،١٣ىدور ،ادور ،در" مبرتلة عندهم هاألن ":٤قال ،ملُه على :يعين ،"قيلةُوالثّ
   .١٥"."ملُهأَ ال" :١٤]فقال[ ،"ملُه" :له قيل نم مضارعاً

   ١٦فيقولون احلجاز أهل اوأم: "لُهلْقُ﴿: تعاىل اهللا وقال ،األفعال أمساء من هاكغريِ ،هاكلِّ األحوال يف "م لُهم 
١٥٠ :٦سورة األنعام  [﴾مكُهداَءش[، ﴿والقائلني هموانِإلخ لُهإلينا م﴾]عند وهي ،]١٨ :٣٣  األحزابسورة مبعىن ناحلجازيي: 
   ١٨".أقْبِلْ:"مبعىن  أيضاًعندهم وتأيت ،١٧"رضحأ"

                                                             
 .١/٤٥٦ وانظر اللباب .٢١٠  - ١
 .٢/٥٤ انظر مر - ٢
٣/١٣٩٥ - ٣.  
 ".رك الفعَل ثم تذكر علیك بعد ذلكتقول زیدًا فتنصَب بإضما" :١/١٢٧الكتاب في  - ٤
  ".قال:" سقط من د- ٥
٢١٠ - ٦.  
  ."على فعلیتھدلیٌل :" في ط- ٧
 ."."اخَش"، وتعال بفتح الالم مبني على حذف األلف كـ"ارم"ھات بكسر التاء مبني على حذف الیاء كـ:" ٣/١٢٤٩ في صب- ٨
 .١/٣٥٠، وشرح التسھیل للمرادي ٣/١٣٨٩اسم فعل أمر، وانظر شرح الكافیة " ھاِت"١٥١ عّد الزمخشري في المفصل - ٩
 .٣/١٠١ وانظر شرح الرضي للكافیة ،١٩٣، والمفصل ١/١٤٦ األصول - ١٠
 .٢مثلة بالواو في طمن د، وعطفت األ" ھلمي" سقط - ١١
  .٢/١٥٨ الكتاب- ١٢
 .، وھي لیست في نص سیبویھ في الكتاب"و ُردُّوا:" في ط ، و ص زیادة- ١٣
  .، وص٢ زیادة من د، وط- ١٤
، ٢/١٠٢ وانظر شرح الرضي .١٣٩٠-٣/١٣٨٨ف في شرح الكافیةإلى ھنا منقول من كالم المصن" ھلّم"و" تعاَل"و" ھاِت" وكالمھ على - ١٥

 .٥/٢٣٠٦واالرتشاف 
  .٥/٢٣٠٥، واالرتشاف ١/١٦٨، والخصائص ١/١٤٦ األصول - ١٦
 ".اْحُضْر: "، وص٢ في د، وط- ١٧
  ".انتھى" وفي د زیادة ".أیضًا:" سقط من ط، وص- ١٨

 أ/٢٢٢
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)   رأخا وي مذ( األمساء )ليهل فمزيداً" جيوز فال ،وجوباً) الع درخالفاً ،"اك قال .١للكسائي وال": ٢اظمالن 
ةَحج  قول يف ٣ له ٤اجزالر:  

١٠ – اـايهحـاملَ أيلوى ائد ونـدك  
  ٥كـدونـيحم اسـالن رأيت إني     

لصحما ٦رذكَ مثّ ".مضمراً "دونك"ـب مفعوالً أو ،مبتدأ "دلوي" تقديرِ ة سيبويه عن متقد.  
  .]٢٤ :٤ساءسورة الن [٧﴾معليكُ اِهللا بكتا﴿:تعاىل قوله يف اينالثّ أويلُالت هذا ويأيت   

  : تنبيهات   
 عن ذلك همبعض لَقَون ،الكسائي سوى ١٠ةلَئيساملُ هذه يف خيالف مل هأن ،٩هوولد ٨اظمالن عىاد :األول   

١١نيالكوفي .  
 "العمل فيه لذي ما" :هقول يف "ما" أنّ اهروالظّ": فقال ،موصول اسم "يلذ" أنّ ١٢املكودي متوه: اينالثّ   

 موصولة، "ما" بل ؛كذلك سـولي .١٣"موصولة بعدها "يلذ" ألنّ ؛موصولةً تكونَ أن جيوز الو ،زائدةٌ
    . "ما" صلة واجلملة ر،مؤخ مبتدأ "العمل"و م،مقد خرب رفعِ موضع يف وجمرور جار "يلذ"و
   

                                                             
 ،١١٣ معاني القرآن للكسائي  انظر.قول الراجزب، و﴾ كتاب اهللا علیكم﴿،مستدًال باآلیة  أجاز الكسائي فیھ ما یجوز في الفعل من التقدیم والتأخیر- ١

 .٥٣٠، وشرح شذور الذھب ٦١٤، و نا ١/١٥٢إعراب القرآن المنسوب للزجاجو
  .١/٣٤٨ وانظر شرح التسھیل للمرادي .٣/١٣٩٤ شرح الكافیة - ٢
 .من د" لھ" سقط - ٣
، وھو ٥/٣٠١وفي زھر، والدرر ،٤/٣١١لي من بني أسد في شا، وُنِسَب لجاریة من بني مازن في المقاصد  نسب الشاطبي الرجز إلى رجل جاھ- ٤

  .٢/٢٠٠وزھر ، ٢٨٠وجز ، ٥/٥١٣، وشا ٤/٧٩ھشا ورد في .  ١/٢٣٤واإلنصاف ، ١/٤١٦بال نسبة في معجم ما استعجم 
  .   مضمرًا" دونك"و مفعوًال بـمبتدأ أ" دلوي"دلوي دونك، ووجھ االستشھاد صحة تقدیر : وموضع الشاھد

  . وفي د وط بإطالق القافیة، وھو المعروف والمروي في المصادر. كذا ورد في األصل، وص- ٥
  .٥/١٣٩٥ یقصد الناظم في شرح الكافیة- ٦
- ١/١٢٧الكتاب انظر .  الكسائيأنھ مفعول مطلق لفعل محذوف، وقد ضّعف النحویون تأویل منصوب بفعل مضمر، أو" كتاب"ه أن  مقصود-٧

، واإلنصاف ١/١٩٤، ومشكل إعراب القرآن لمكي١/١٤٢واألصول، ٢/٣٦ومعاني القرآن وإعرابھ للزجاج ، ١/٢٦٠ومعاني القرآن للفراء ، ١٢٨
  .٥/٥١٣، وشا ١/٢٢٨)٢٧(المسألة 

  .٥/١٣٩٤ شرح الكافیة- ٨
 .٦١٤ نا - ٩
 ".المسألة:" في ط، وص- ١٠
 .٢/٥١، ومر ٣/٨٩، وشرح الرضي للكافیة ١/٢٢٨)٢٧(المسألة  انظر اإلنصاف - ١١
 ألفیة رحـش (لھ، بفاس ووفاتھ ومولده) فاس قرب قبیلة (مكود بني إلى نسبتھ، بالعربیة عالم: زید أبو المكودي، صالح بن علي بن الرحمن عبد - ١٢
، توفي )مالك البن والممدود، المقصور شرح (و منظومة،) التصریف علم في والتعریف البسط (و) آجروم ابن مقدمة شرح (و النحو، في) مالك ابن

 .٣/٣١٨انظر األعالم . ھـ ٨٠٧سنة 
  .٢٦٠ مكو - ١٣



 

14 
 

 وقد .معرفة رـواآلخ ،رةٌنك اـمهأحد ألنّ ،٢اٌءـطَيإ )لْمع( :قوله مع )لْمالع( :قوله يف ليس: ١الثـالثّ   
  ٤.الكتاب هذا من/٣مواضع يف اظمللن ذلك وقع

  

         ]احـكُـويـبِ مكنيـالَّ رِـتذ ـينُـنو       ـمهاـن عتـرِيـوف ــساهو يـبن[ 

)   كُماحريِ وكني بِتنُ الذوني..  .امه( األفعال أمساء من :أي )نرِيفعتو اهوس( ن سوى :أياملنو )نيب.( 

 ،أمساًء فظاللّ ٦ليقب ومن ،أفعاالً املعىن ٦ليقب من الكلمات هذه كانت املَ": ٥الكافية شرح يف اظمالن قال   
جهلا لَع تعريف فعالمةُ ،وتنكري منها املعرفة تعريف جترمن هد تنكري وعالمةُ نوين،الت هاستعمالُ منها كرةالن 

 . منوناً

 نكريالت يالزم وما ،٧ةارـاإلش ماءـوأس ،كاملضمرات عريفالت يالزم ما احملضة ماءـاألس من كان امولَ   
 ،كذلك ألمساَءا هذه جعلوا ؛"سروفَ ،لجر"ـك ،وقتاً ركَّنوي وقتاً فرعي وما ،"٨ارٍودي ،بٍيرِوع ،دحأَ"ـك

 بعضاً تعملواـواس ،"اًهووي ،واهاً"ـك نكريالت بعضاً وألزموا ،"وآمني ،هوبلْ ،الِزن"ـك عريفلتا بعضاً فألزموا
  .انتهى "".فأُو فْأُو ،١١هوص هص"ـك ،١٠هتعريفُ مقصوداً دروج ،هتنكري مقصوداً نَوفن ،٩بوجهني

 : ١٢تنبيه   

 ،نْوني مل وما منها نَون ما، معارف هاكلَّ األفعال أمساَء أنّ إىل قوم وذهب .املشهور هو اظمالن ذكره ما   
تعريف ١٣اجلنس مِلَع.    

  

                                                             
 .٥/٥١٤ انظر شا - ١
 .لفظًا ومعنى، وھو عیب من عیوب القافیة القافیة في نیكلمتاتفاق :  اإلیطاء-٢
        والَفْصَل واْسمًا َحلَّ قْبَلُھ الَخَبْرَوتصْحُب الَواِسَط مْعُموَل الَخَبْر  :  من مثل قولھ في باب إّن وأخواتھا- ٣
 ".انتھى: " في د زیادة- ٤
٣/١٣٨٨ - ٥.  
 ".قبل: " في ط، وص - ٦
 ."اإلشارات:" في ط، وص- ٧
  .ما بھا أحد: ما بالدار عریب، أو ما بالدار دیار فالمقصود:  وإن قیل.من د" دیار" سقط -٨
كون مدلول اسم الفعل غیر معھود عند المأمور أو المنھي، فكأنھ یأمره بأمر غیر معین أو ینھاه عنھ، ومعنى التنكیر أن ی:" ٥/٥١٥ ورد في شا - ٩

حدث الحدیث الذي أنت فیھ، وإذا قال إیٍھ : إیِھ بغیر تنوین، فكأنھ قال لھ: فإذا قال . والتعریف بخالفھ، وھو أن یكون مدلولھ معھودًا عند السماع
  ."وكذلك سائر أسماء األفعال.. ث بكل ما تریدحد: بالتنوین فكأنھ قال لھ 

جعل إلیك الحكم بالتنكیر أوالتعریف عند وجود التنوین وعدمھ، ولم یجعل لك إلحاق التنوین فیما لیس فیھ، وال حذفھ مما ھو :" ٥/٥١٥ في شا - ١٠
  ."ألن ذلك متلقى من السماع، لیس للقیاس فیھ مدخل....فیھ
  .١من ط" َصٍھ" سقط - ١١
 .٥/٢٣١١، وانظر االرتشاف ٢/٥٤ ورد الكالم برمتھ في مر- ١٢
  ".انتھى:"زیادة د  في و."الذھن في المتحدة الفعل لفظ حقیقة مسماھا أّن  یعني:"٣/١٢٥٢ في صب- ١٣

 ب/٢٢٢
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  يجعـلُ صوتاً الفعلِ اسـمِ مشــبِه من يعـقـلُ        الَ مـا خـوطـب بِـه وما  [
  ]وجب قَد فَهو  النوعيـنِ بِـنـا والـزم"       قَب"كَـ  حكَـايـةً أَجدى الَّذي    كَذَا

 حكَايةً أَجدى الَّذي كَذَا ... يجعلُ صوتاً الفعلِ اسمِ مشبِه نم ... يعـقلُ  الَ ما خـوطب بِـه وما(   
 صغار من يعقل ال ما حكْمِ يف هو ما أو يعقل، ال ما خلطاب وضع ما :األصوات أمساء : أي")قَب"كَـ

 . ١الكافية شرح يف كذا األصوات، حلكاية أو اآلدميني،

   :٢قوله ومنه للخيل، "هال"كـ جرز إما :األول    فالنوع
  ١١-] ثْـلُهم ـكاًء بِأُمنـي دتـرـيأع       [وأي ادـوـقَـالُ  الَ   جي ـالَ لَـهه  

  : ٥قوله ومنه للبغل، ٤  زجر٣"عدس"   و
  ١٢ – سدـا عم ـادبعل ـلَيكةٌ       عـارإِم]ـذَا توه تـوـجنقيطَـل ـنيلمح[ 

 وعـاه، ،٧وعه وده، وهـاد، هِيد،"و، ٦"الصدقَة من فإنها كخ، كخ": احلديـث ويف للطّفل، "كخ"و
هياجِ،"و لإلبل، /٨"وعع ، ِيجِلْ وهاقة "٩وحو، للن"،إِس ،ـسوه ،جلغنم "وقَاعِ وها،"و، لجه جوه" 

  . للسبع "جاه"و، للحمار "حر"و، للعرت "وعِيز عِز،"و، للبقر "وح"و، للضأن "ـعس"و ،للكلب
 لإلبل "وجِئْ جوتُِ،"و، للغنم "بس"و، للجحش "عوه"و، ١٠للربع "دوه"و للفرس، "أَو"دعاٌء، كـ    وإما
 تشأ،"و، املسكَّنة اإلبل لصغار "هدع"و، املُناخ للبعري ومشدداً فاًخمفَّ "نَِخ"و املُنزى، للتيس "تؤ،وتأْ"و، املوردة
  .للكلب ١١"قُوس"و، للدجاج "دج"و، املورد للحمار "وتشؤ

                                                             
٣/١٣٩٦ - ١.  
 .٥/٥١٨ورد في شا . ٦/٢٤٣، وخزانة األدب ٤/١٣٣، واألغاني ١٠٣ البیت من الطویل، وھو للیلى األخیلیة من ھجائھا للنابغة في دیوانھا - ٢

  .ھال، ووجھ االستشھاد أنھ جاء اسم صوت لزجر الخیل: وموضع الشاھد
وھذا .  ، فكانت الِبغال إذا قیل لھا َعَدْس انَزَعَجت- صلوات اهللا علیھ -قیل أنَّ َعَدسًا َرُجٌل كان یعنف على الِبغال أّیاَم ُسَلْیماَن ) سعد( وفي اللسان- ٣

 .ما ال ُتْعَرف حقیَقُتھ في اللُّغة
 ".زجر: " سقط من د، و ط- ٤
). عدس(، والتاج١/٤٤٢، وشا، والمقاصد )عدس(، ونا، واللسان ٢/٧١٧نصاف ، وفي اإل١٧٠ البیت من الطویل، لیزید بن مفّرغ في دیوانھ - ٥

 .١٠١، وسیو ٢/٢٠٢، وزھر ٥/٥١٩، وشا ٤/٨٢، وھشا ٩٠ورد في نا . ١٩٠، والمفصل ١٨٠وبال نسبة في الجمل المنسوب للخلیل 
  .عدس، ووجھ االستشھاد أنھ جاء اسم صوت لزجر البغل: موضع الشاھد

 باب ٢٩٠٧وبرقم " أما شـعرت أّنا ال ناكل الصدقة.. كخ كخ:"  باب ما یذكر في الصدقة، كتاب الزكاة؛ بلفظ١٤٢٠ري برقم  الحدیث في البخا- ٦
، كتاب r باب تحریم الزكاة على رسول اهللا ١٠٦٩، وفي مسلم برقم "أما تعرف أنا ال نأكل الصدقة"من تكلم الفارسیة، كتاب الجھاد والسیر؛ بلفظ

 ".أما علمت أنا ال نأكل الصدقة.. كخ كخ :" الزكاة؛ بلفظ
" جھ جھ"و:"٥/٢٣١٢تستخدم لزجر السبع، وفي االرتشاف " َجھ): "زجر(تستخدم لزجر اإلبل،وفیھ " َعھ):"عھھ(، وفي اللسان "َجْھ:" في ط- ٧

  ".لزجر اإلبل
  .واهللا أعلم. ، لكنني لم أصب لھ أصًال في الكتب فلعلھ تحریف"َعْید:" ورد في األصل- ٨
وصّرح بالفتح في ). غمض(، والتاج)عوج(، و)زجر(ووردت بالفتح في اللسان . ٣/١٣٩٦ وردت في األصل بضم الحاء، وكذا في شرح الكافیة - ٩

 .٣/١٢٥٣صب
 ).ربع(اإلبل ُیولد في أّول الربیع، انظر التاجالفصیل من :  الّربع بضم الراء وفتح الباء- ١٠
 .إذا أردت دعوتھ) ُقْس(:إذا أردت زجر الكلب، وتقول) ُقْوس: (أنك تقول) قوس( ورد في اللسان والتاج - ١١

 أ/٢٢٣
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، اإلبل لشـرب "شـيبِ"و، للظبية ٣-باإلمـالة-"ماِء"و، للغراب "٢غَـاقِ"كـ :١الثّـاين والنوع   
، السيف لوقْع "قَب"و، احلجارة لوقع "طَق"و، للضرب "طَاقِ"و، للضاحك "يخِط"و، للمتالعبني "عيط"و
 .للقماش "قاشِ ماشِ"و، للنكاح "خاقِ باقِ"و

 : تنبيه   
 قال .عنه به احترز ما شرحها يف يذكر ومل ،٥الكافية يف أيضاً به  كذا عبر)٤الفعل اسم مشبه من( :   قوله
 : ٨قوله حنو من احتراز وهو": ٧التوضيح يف ٦هشام ابن

 ]   أَقْـوت و طَـالَ عليها سـالف األمد[فَالســند         بِالعـليـاِء ميـةَ دار يـا -١٣
  : ٩   وقوله
 ١٠]"ثَلِبِصـبحٍ ومـا اإلصبـاح منك بِأم[انجـلي         أالَ الطَّوِيـلُ اللَّيـلُ أيهـا أالَ -١٤  

)   مالزـا ونيِ ١١بِنوعالن وفَه قَد بجوعني يريد أن حيتمل )واألفعالِ أسـماَء :بالن ،ما وهو واألصوات 
 أمساء على الكالم تقدم قد ألنه أَولَى؛ وهو ،١٣األصوات نوعي يريد أن وحيتمل .١٢الكافية شرح يف به صرح
 فهي معمولة، وال عاملة ال أنها يف املهملة؛ احلروف مشاتها األصوات بناِء وعلَّةُ .١٤الكتاب أول يف األفعال
١٥األفعال أمساء من بالبناء أحق.   

                                                             
 .ألفاظ استعملت لتدل على حكایة صوت من األصوات:  النوع الثاني في أسماء األصوات- ١
 .غاِق:  أي حكایة صوت الغراب- ٢
وفي اللسان ". ھو بھمزة ساكنة ومیم مفتوحة: وقیل: "، وورد فیھ"بمیم ممالة وھمزة مكسورة بعد األلف:"٣/١٢٢ في شرح الكافیة للرضي- ٣
 .صوت الظبیة وھي تدعو ولدھا": َماْء َماْء): "بغم(
  ".آخرفي االكتفاء بھ وعدم احتیاجھ في إفادة المراد إلى شيء : قال الحفني أي :"٣/١٢٥٢في صب - ٤
انظر شـرح ). وما بھ خوطب ما ال یعقل       من مشبھ اسم الفعل صوتًا یجعل: (جاء بیتھ في األلفیة مطابقًا لبیتھ في الكافیة إذ قال فیھما:  أي- ٥

  . ٣/١٣٩٦الكافیة 
 قال عنھ ابن .، والمباحث الدقیقةلغریبة المصري، انفرد بالفوائد ا الحنبلّي،جمال الدین بن ھشام األنصاري،عبد اهللا بو یوسف، أبو محمد،  - ٦

، )التوضیح(، و)المغني: (من تصانیفھ. " ابن ھشام ، أنحى من سیبویھ:نھ ظھر بمصر عالم بالعربیة یقال لھأما زلنا ونحن بالمغرب نسمع :"خلدون
  .٤/١٤٧انظر األعالم . ھـ٧٦١ توفي سنة.، وغیرھا)شذور الذھب(و
  .٤/٨٢ ھشا  - ٧
، والمقاصد ٩/١٦٦، وفي األغاني ٣/٧٦١، وفي معجم ما استعجم ١/٣٦٤، وفي الكتاب ١٤البسیط، وھو للنابغة الذبیاني في دیوانھ البیت من - ٨
  .خلت من أھلھا: وأقوت. ٢/٢٠٢، وزھر ٤/٨٣ورد في ھشا . ١/٢٧٤، والدرر ٤/٣١٥

  . لیس باسم صوت ألنھ لیس مما یشبھ اسم الفعلیا دار، ووجھ االستشھاد أنھ نداء لما ال یعقل، ورغم ذلك فھو : موضع الشاھد
، والخزانة )شلل(، واللسان ٢/٥١٣، وسر صناعة اإلعراب ٨/٥٧، واألغاني ١٨ البیت من الطویل، وھو المرئ القیس في دیوانھ - ٩
 .٢/٢٠٢، وزھر ٤/٨٣ورد في ھشا . ٢/٣٢٦،٣٢٧

  . ا ال یعقل وھو اللیل، وألنھ ال یشبھ اسم الفعل لم یكن اسم صوتأیھا اللیل، ووجھ االستشھاد أنھ خطاب ونداء لم: وموضع الشاھد
 ".انتھى: " زیادة٢ في د وط- ١٠
 .بناَء النوعین:  أي- ١١
٣/١٣٩٧ - ١٢. 
 . بتصرف یسیر٢/٥٥ مر- ١٣
 ).تأّثر.. وَكِنَیاَبٍة عِن الفْعِل بال : (، وفیھ شرح لقول الناظم)١/٥٨(١أ ، و ط/١٢ األصل - ١٤
 .٤/٨٤، وھشا ٢/٥٦، ومر٥/٢٣١٧، وانظر االرتشاف ٣/١٣٩٧تھ في شرح الكافیة  التعلیل برم- ١٥
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  : ١تنبيه    
 قبيل من األفعال وأمساُء/املفردات، قبيل من فهي األفعال، أمساء خبالف فيها، ضمري ال األصوات    هذه
   .املركَّبات

  : خامتة   
  : ٣كقوله ،٢متمكّنٍ موقع لوقوعه األصوات، بعض بيعر    قد

١٥- قَد لَتةُ أَقْبـزع نـا مهاقرع  
  باقهـا بِخاقِ السـرجِ       ملصقَةَ

 : ٤وقوله .بفرجها :أي
 غَـاقِ جنـاحِ مثْلُ لمتي إذْ -١٦

 : ٥الرمة ذي قول ومنه .غُراب :أي

١٧- ـنياعدت ـيبِ ـمِبِاسي الشف ـهانِـبـوثَـلِّمِ       جتم ـنم ةـرصـــالَمِ بسو  
 : ٦أيضاً وقوله

 مبغـوم  املـاِء بِاســمِ ينـاديـه يخـونه       داعٍ مـا إالَّ الطَّـرف ينعـش الَ -١٨
   .أعلم ٨ واهللا سبحانه وتعاىل٧.تقدم كما الظّبية صوت :واملاء اإلبل، شرب صوت :فالشيب

  

                                                             
  .٢/٥٦ التنبیھ كامًال في مر- ١
  .٥/٢٣١٧، واالرتشاف ٦١٥  نا - ٢
  ). خوق(، والشاھد في اللسان والتاج "ممدودة الرجل بخاق باقھا" بروایة ٢٤٤ الرجز بال نسبة في المسائل المنثورة - ٣

  .اق باقھا، ووجھ االستشھاد أنھ صوت أعرب لوقوعھ موقع المتمكنبخ: وموضع الشاھد
، وشرح التسھیل للمرادي ٥/٢٣١٧وھو بال نسبة في االرتشاف . ٥/٣٠٨، والدرر )طوق(، واللسان والتاج ١٨٠ الرجز لرؤبة في دیوانھ - ٤
  .شعر جانب الرأس: واللمة. ٢/٢٠٢ورد في زھر . ١/٣٥٥

  . ستشھاد إعراب الصوت لوقوعھ موقع المتمكنغاق، ووجھ اال: وموضع الشاھد
وبال نسـبة في ). شیب(، والتاج١/١٠٤، والخزانة )شـیب(، واللسان ٢٩، وإصالح المنطق ٦٠٩ البیت من الطویل، وھو لذي الرمة في دیوانھ - ٥

وِسالم جمع َسِلَمة وھي الحجارة . ارة رخوةحج: والَبْصَرة. اسم مكان لحوض ماء: ومتثلِّم. ٥/٥٢٠ورد في شا . ١٢٦، والمفصل ٢/١٦٥الخصائص 
 .  الرِّقاق

  .لوقوعھ موقع االسم المتمكن" الشیب"باسم الشیب، ووجھ االستشھاد أنھ أعرب الصوت : وموضع الشاھد
، ١٢٥، والمفصل ٣/٢٩، والخصائص ١/٣٠، وكتاب الشـعر٢٧٣، وإصالح المنطق ٥٧١ البیت من البسـیط، وھو لذي الرمة في دیوانھ - ٦

: من الُبغام؛ وُبغاُم الناقة: وَمْبُغوم. التنّقص: یتعّھده، وأصل التخّون: یخّونھ. یرفع: وینعش). نعش( ، والتاج٤/٣٤٤،٣٤٥، والخزانة )نعش(واللسـان 
إالَّ ما : ویقال. يء أّمھ وھي المتعھّدُة لھالغزاُل ناعٌس ال یرفع طرَفھ إّال أن تج: والمعنى. ُبغام َمْبُغوم كقولك قْوٌل َمُقول: َصْوٌت ال ُتْفِصح بھ؛ یقال
 .َتَنقََّص نوَمھ دعاُء ُأمِّھ لھ

  .لوقوعھ موقع االسم المتمكن" الماء"إعراب صوت الظبیة : الماء، ووجھ االستشھاد: وموضع الشاھد
 ".انتھى: " في د، وط، وص زیادة-٧
  ".سبحانھ وتعالى:" سقط من د، وط، وص- ٨

 ب/٢٢٣
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ـنـا الـونـتـيـوكد  
                    

  ]"اـهمـدنـاقْص" و"نـاذْهب"ونيِ ـكَن       اـنِ همـونيـد بِنـلِ توكيـعـفـلل[   

: تعاىلا يف قوله    عمتج وقد ا  .)"اقْصدنهما" و "اذْهبن"كَنونيِ  ( ؛قيلة واخلفيفة الثّ :)للفعلِ توكيد بِنوننيِ هما   (  
   :٢ه قولَ أن١ّل الكتاب أوم وقد تقد، ]٣٢: ١٢سورة يوسف [ ﴾لَيسجنن ولَيكُوناً﴿

  هوداــروا الشـلُن أحضـائـأَقَ  -١٩
   .ضرورةٌ   

  

  : ٣تنبيه   

    كُون إىل أنّذهب البصري لكو وذهب ا. أحكامهما لتخالف بعضِ منهما أصلٌالاخلفيفةَ إىل أن٤ّونفي  فـرع  
  .٧ من اخلفيفةقيلة أشد بالثّوكيد الت أن٦ّ وذكر اخلليلُ.٥وكيد لقصد الت وقيل بالعكس.قيلةالثّ

  ]اـاليـ ت"اـمِٱ"اً ـرطــش بٍـذَا طَلَ      اـيـآت ٨لْـو يفْع لْـعـدان افْـيؤكِّ[

   :٩عاء كقوله، ومثله الد" زيداًنبرِاض" حنو ،مطلقاً عل األمر ف: أي)يؤكِّدان افْعلْ(   

  اـنيلَـ عكينةًــ سنـلَزِنأَـفَ -٢٠

                                                
 .٤/٤٨٨، وشرح الرضي للكافیة ١٤١٢-٣/١٤١١وانظر شرح شرح الكافیة ). ١/٤٧(١أ، و ط/٩صل  األ- ١
 ١١/٤٢٠، والخزانة ١/٤٢، وزھر، ولرجل من ھذیل في حاشیة العلیمي على زھر١/١١٨والمقاصد ونا، ، ١٧٣ الرجز لرؤبة في دیوانھ - ٢

أحضروا بواو : ورواه العیني .خطاب للمرأة أمر من أحضره إحضارًا: أحضري: وقولھ :" قال١١/٤٢٧  وفیھ،"أقائلن أحضري الشھودا:" بروایة
، وبال نسبة في ٥/١٧٦والشاھد منسوب لرجل من ھذیل في الدرر ". واهللا أعلم. الجمع، وال وجھ لھ، كما ال وجھ لنسبة الشعر إلى رؤبة بن العجاج

  .٤٦٠، وسیو١/٤٢، وزھر ٥/٥٢٨وشا ، ١/٢٥وھشا ، ٢/٥٧ر ، وم٦٢٦ورد في نا . ٤/٤٨٨، وشرح الرضي للكافیة ١/١٣٦الخصائص 
 .أقائلّن، ووجھ االستشھاد أنھ أكد اسم الفاعل بنون التوكید للضرورة: وموضع الشاھد

 .٢/٢٠٣، وزھر ٢/٥٧ أكثر ما في التنبیھ في مر- ٣
  . على أن ذلك مذھب أكثر الكوفیین٤/٤٩٣، ونّص الرضي في شرحھ للكافیة ٢٥٩-٢/٢٥٠) ٩٤( اإلنصاف في مسائل الخالف مسألة - ٤
 .من د، وط، وص" لقصد التوكید" سقط - ٥
 .٢/١٤٩ الكتاب- ٦
  .١/٣٥٩ انظر شرح التسھیل للمرادي- ٧
 .  ابن مالك الفعل للضرورةسـكـّن" یفعْل "- ٨
، وفي شرح الكافیة ٢/١٥٠بھامش الكتاب ، وفي شرح الشنتمري ٣/٥١١، وفي طبعة ھارون للكتاب ١٠٧ الرجز لعبد اهللا بن رواحة في دیوانھ - ٩
ورد . ٣/١٣ة في المقتضب ، وبال نسب٢/٣٢٨  ابن ھشامسیرة، ولعامر بن األكوع  في ٢/١٥٠ب لكتا طبعة بوالق ل، ولكعب بن مالك في٣/١٤٠٢
  .٢/٢٠٣، وزھر ٢٨٥، وجز ٥/٥٣٣، وشا ٢/٥٧  مرفي

  .لذي وقع للدعاء بالنونفأنزلن، ووجھ االستشھاد تأكید فعل األمر ا :موضع الشاھد
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  :٢ا قوله وأم،دان املاضي مطلقاً وال يؤكّ.١اط اآليت ذكرهور املضارع بالش:أي )ويفْعلْ(

٢١-امـ دس ــن كد٣لوعميتم تمحالـلَ[        اـروي لَم ـكبلصل ـكج ةـاباـانِح[  

  . ٤ه مبعىن االستقبالا كونهلَ سهةٌ شاذّفضرورةٌ

   وإن ما يما   كَّؤ د/ا (ه كونِ  حالَ املضارعييأيتَ بأنْ )ذَا طَلَبٍ  ...آت  راً حنو    أم"لقُيومن زيد "  أو ن ،حنـو  ياًه : 
   :٥، أو حتضيضاً كقوله"نادن عنلَزِنأال ت" حنو اًضرأو ع،  ]٤٢: ١٤رة إبراهيمسو[﴾الًاف غَ اَهللانبسوال حتْ﴿

٢٢ –ـ هنمـالَّ تعبِو ـنغَي فَـدلخم ـرة         هِدـكَما عـتي أَيف ـكي سلَمِـامِ ذ  

أو تم٦ كقولهياًن:   

  ائمـك هـرؤ بِـلَمي أَني امـلكَي تع        نِيـريِنـى تـوم املُلتقَـك يـلَيتـ فَ– ٢٣

    :٧أو استفهاماً كقوله

٢٤-هلْـ ونعنمـ يتـي اري البِـيالَـاد          م ـدح ـذَرِ املَـنأنْ ي أْـوتيـت؟ن  

   :٨وقوله

  ؟الـن قَبِيـدحـدةَ تمـنـد كـبع أَفَ       ]ك مدحهعرـالَت فُطَيمةُ حلِّ شـقَ[ – ٢٥

                                                
  ".بالشرط اآلتي ذكره: " في ط، وص- ١
، وشا ٢/٥٧ورد في مر . ٥/١٦١، والدرر٤/٣٤١، والمقاصد ٤٤٤المغني و ،١٤٣ الجنى الداني  البیت من الكامل، وقائلھ مجھول، وھو في- ٢
  .٢/٢٠٣، وزھر ٥/٥٣١

 .نون لضرورة شاذة، وسھلھا كونھ بمعنى االستقبالدامّن، ووجھ االستشھاد تأكید الفعل الماضي بال: موضع الشاھد
 ".إن:" في د، وط، وص- ٣
" حٌدأ ا أدركّنإّمف":وفي الحدیث... دامن سعدك، إن رحمت متیمًا :وأما الماضي فقد جاء توكیده بالنون، في قول الشاعر:"١٤٣ في الجنى الداني - ٤
والذي سوغ ذلك أن الفعل فیھما مستقبل المعنى، ألنھ في البیت دعاء، وفي ، ] الفتن كتاب، باب ذكر الدجال،٢٩٣٤ برقم الحدیث في صحیح مسلم[

 ".الحدیث شرط
، ٤/٨٩ھشاو ،٦١٨ نا ورد في. ٥/١٥٠، والدرر ٤/٣٢٢، والمقاصد ٣/١٤٠٢ البیت من البسیط، قائلھ مجھول، وھو في شرح الكافیة - ٥

  .زموضع بالحجا:  وذي سلم.٤٥٨سیو و، ٢/٢٠٤زھر ، و٢٨٦وجز
 .ھال تمنْن، ووجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع حال كونھ تحضیضًا: موضع الشاھد

، ٤/٩٠ھشا ، و٦١٨ورد في نا . ٥/١٥١ والدرر ،٤/٣٢٣، والمقاصد ٣/١٤٠٢ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو في شرح الكافیة - ٦
  .٤٥٨ سیوو، ٢/٢٠٤زھر ، و٢٨٦وجز

 .وجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع حال كونھ تمنیًافلیتك تریّنني، و: موضع الشاھد
، ٣/١٤٠٠وشرح الكافیة ، ٢/٢٢٨لسیرافي بن اوشرح أبیات سیبویھ ال، ٢/١٥١، والكتاب ١٤ البیت من المتقارب، لألعشى في دیوانھ - ٧

  .٤٥٨سیو ، و٢٨٦وجز ، ٥/٥٣٥شا ، و٦١٨ورد في نا . ١١/٣٨٣، والخزانة ٤/٣٢٤والمقاصد 
  .ھل یمنعّني، ووجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع حال كونھ استفھامًا: موضع الشاھد

زانة طبعة الخوجاء في :" ٤/٤٨٥یة شرح الكافیة للرضي من كالم المحقق ـحاشجاء في ، و٣٥٩س في دیوانھ ـ البیت من الكامل، المرئ القی- ٨
، ٤/٣٤٠، والمقاصد ٤/٤٨٥، والبیت بال نسبة في شرح الرضي للكافیة ٢/١٥١وھو لمقنع في الكتاب  ،"نھ من قصیدة المرئ القیسأالتي لم تكمل 

، ٤/٩١ھشا و، ٦١٨ ورد في نا ".وھذا الشعر من أبیات سیبویھ الخمسین التي ال یعرف لھا قائل، واهللا أعلم:" وفیھا١١/٣٨٣،٣٨٤والخزانة 
  .٥/٥٣٥شاو

 .  ل كونھ استفھامًاتمدحّن، ووجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع حا: موضع الشاھد

 أ/٢٢٤
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   :١وقوله

  ٢ الَـف نفْعـا حتى نرى كَيـناعيـمس       ك نبتحثْـ علَى رهطي ورهطلْـ فَأَقْبِ-٢٦
   :٣ كقولهأو دعاًء

٢٧ -عبنْ قَـ الَ يـديـي الَّـومـذه ـنم        ـــسـ ال مـعاةآفَ  دـ اجلُ ةُـورِز  
  رِ األز دـاقـعـ م ونَـبـيـطَّـال و        ركـتـعـلِّ مـكُـونَ بِـُازِلـَنـلا               

ة رطي الـش  "نإ" شرطاً تابعاً    :، أي )تاليا(ـصب مفعول به ل    يف موضع الن   )اإم( ؛) تاليا ماِٱشرطاً   (آتيا )أَو(    
ـ  مإِفَ﴿،  ]٤١: ٤٣سورة الزخرف [ ﴾نبهذْنا  مإِفَ﴿،  ]٥٨: ٨سورة األنفال [ ﴾نافَخا ت مإِو﴿  حنو "ما"ـدة ب املؤكّ ا تيِرسـورة  [ ﴾ن

  .٥ كما سيأيت٤ه قليلٌ توكيد فإنّ،"اإم"واحترز من الواقع شرطاً بغري   .]٢٦: ١٩مرمي

  ]"ال"د ـ و بع"مـلَ" و "اـم"د ـبع وقَلَّ      الَـتقْبـمٍ مســـقَس اً فيـبتـمثْ ْأَو[ 

 ﴾مكُمانص أَ نَّديك ألَ اِهللات﴿:  من المه بفاصل حنو    غري مفصولٍ ) تقْبالَـقَسمٍ مس (جواب  ) مثْبتاً في ( آتياً )ْأَو(
   :٦وقوله، ]٥٧: ٢١سورة األنبياء[

٢٨- ي نثْـفَمي لَم ـكبِأَع اضِ قَـأَررهـفَ      ومالـإن برـي واقـرَألثْـص اـاتأر  
    أ ت وال جيوزما إن كان     كيد هتاِهللا﴿:  حنو اًمنفي فْ تأُت كُذْ تر ي وس٨٥: ١٢سورة يوسـف  [ ﴾ف[،٧أُ ال تفت:قدير إذ الت .
٨ا قولهوأم:   

٢٩-اِهللاـ تمحنَّ املـ الَ ينِبـدتجاًـرُء م       فلَ الكلَو فَـعامِ وـرسى حرالو ـاقاـب  

   .٩ أو ضرورةفشاذٌّ
                                                

، وشرح ٢/١٥١، ولیس في دیوانھ، وبال نسبة في الكتاب ٢/١٧٣ لسیرافيبن ا ال البیت من الطویل، للنابغة الجعدي في شرح أبیات سیبویھ- ١
 "ترى"یة أخرى روا" نفعال"و" نرى"وفي . ٥/٥٣٦، وشا ٦١٩ورد في نا . ٤/٣٢٥، المقاصد ٤/٤٨٥، وشرح الكافیة للرضي ٣/١٤٠١الكافیة 

  .على الخطاب" تفعال"و
  .بالنون مؤكدًا لوقوعھ بعد االستفھام، وأبدلت النون ألفًا للوقف" نفعلن"نفعال، ووجھ االستشھاد أن أصل الفعل المضارع : موضع الشاھد

  .٦٥٤-٢/٦٥٣، وانظر االرتشاف ٦١٩-٦١٨ – ٦١٧ الكالم في توكید المضارع إذا كان أمرًا وما تاله إلى ھذا الموضع مذكور برمتھ في نا- ٢
بن وشرح أبیات سیبویھ ال، ٢/٤٠، واألصول ١/١٠٤، وفي الكتاب ٤٣ البیت من الكامل، لِخْرِنق بنت ھفان من بني قیس في دیوانھا - ٣
، ٣/٢٦٨، وھشا ٤٥٢ نا ورد في.  ٨٨لخلیل ل  المنسوبجملال، وبال نسبة في ٣/٦٠٢والمقاصد وھشا، وشا، ، )نضر(واللسان ، ٢/٢٧لسیرافيا

فالٌن طیب اإلزار إذا : جمع إزار؛ ویقال: واألزر.  ترید أنھم ینحرون إبلھم لضیفانھم. وھي الناقة؛جمع جزور:  الجزر.٢/٢٠٤زھر و ،٤/٦٧٠وشا 
  .كان عفیفًا ال یأتي فجورًا

  .ال یبعدن، ووجھ االستشھاد تأكید المضارع حال كونھ دعاء: موضع الشاھد
  .٢/٥٨ كذا في مر - ٤
 .٢٦ الصفحة - ٥
ورد في . ٤/٣٣٦، والمقاصد ٢/١٧٣لسیرافيبن ا الیبویھـ، وشرح أبیات س٢/١٥١، والكتاب ٨٩ البیت من الطویل، للنابغة الجعدي في دیوانھ - ٦
  .٦٣١نا

  .ضرب من الَخَبب؛ وعنى اإلبل التي تحمل الحاّج وترقص نحو الحرم: اإلبل التي تسیر رقصًا، والرقص: والراقصات
 .وأبدلت النون ألفًا للوقف " ألثأرن"ألثأرا، ووجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع المثبت المتصل بالم القسم بالنون، إذ األصل :موضع الشاھد

  .٢/٢٠٣ انظر زھر- ٧
  .٢/٦٢ورد في مر . ٢/٣١٨، والمساعد ٤/١٧٨١ البیت من البسیط، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في االرتشاف - ٨

 . ال یحمدّن، ووجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع بعد القسم بالنون رغم كونھ منفیًا خالفًا للقاعدة وھذا شاّذ أو ضرورة: الشاھدموضع 
 .واهللا أعلم.  أنھ جائز قلیل٢/٣١٨، وابن عقیل في المساعد ١٧٨٢-٤/١٧٨١ المفھوم من كالم أبي حیان في االرتشاف - ٩
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   :٣وقوله، ]١: ٧٥سورة القيامة[٢﴾ بيوم القيامةمِسقْأُلَ﴿: ١ كثري ابنِ كقراءةحاالًأو كان    

٣٠ -مأُاً لَـنـيـ يغكُـب لَّ ـضئٍرِـام        ـيخـز الَ والًـقَ رِفو  ـفْـ يلُ ـع/  

   :٤ولهوق

٣١- ت نـلَئض قَد كُمـكوتيب لَيكُمع اقَت       ـلَيـلَـعبر ـميتـي أنَّ باسو ــيع  

ـ  ت  إلىل اهللاِ  متلْت قُ  أو مت م نئولَ﴿:  مثل ممفصوالً من الالَّ  أو كان       حشوحنـو  ]١٥٨: ٣سـورة آل عمـران    [ ﴾ونَر ، :
   ٥.]٥: ٩٣سورة الضحى[ ﴾ىضرت فَكب ركيطع يفوسولَ﴿

    : تنبيهان   

ـ     كما نص   املذكورة روط بالش  واجب وعِ يف هذا الن   وكيدالت: األول    ٦سهيل عليه يف الت،    وهـو مـذهب  
عندهم من الالّ     البصري ني، فال بد فإن خال منهما قُ    ،ونم والن ر قَ دلُب ح رف ٧يفْ الن  واِهللا" ، فإذا قلت يقوم  زيد " 

   .٨ ]عنه [ي القيامِفْ ن:كان املعىن

   وأجازون تعاقُ الكوفي٩همابوقد ورد ،أَ لَواِهللا": وحكى سيبويه.١٠عر يف الشرِضب١١"ه .  

                                                
وابن . ﴾مـال أقس﴿، وقراءة الباقین ٢/٤١٤كذا في إعراب القراءات البن خالویھ، ٦٦١بن كثیر بعة البن مجاھد عن قنبل عن اـ القراءة في الس- ١

" داریا"ویسمون العطار ، العطارة وكانت حرفتھ، كان قاضي الجماعة بمكة، أحد القراء السبعة: بو معبدأ عبد اهللا بن كثیر الداري المكي،كثیر ھو 
 .٤/١١٥ األعالم،٣/٤١ وفیات األعیانانظر.ھـ١٢٠ سنة ووفاتھ بمكةمولده ، صلوھو فارسي األ، فعرف بالداري

 .للحال أو للمستقبل، وحذفت النون المؤكدة وھو قلیل:  إذا كانت الالم للقسم قوالن﴾أقسم﴿القسم واالبتداء، وفي الفعل :  قوالن﴾ألقسم﴿ في الم - ٢
  .٥٤٧، و االستدراك ٣٤٥-٦/٣٤٤  للفارسيالحجةو ،٢/٤١٤ إعراب القراءات البن خالویھ وانظر في ھذه التوجیھات

  .٢/٢٠٣زھر و، ٥/٥٤١شا و، ٤/٨٥ورد في ھشا . ٤/٣٣٨ البیت من المتقارب، قائلھ مجھول، وھو في المقاصد - ٣
 .ال ال االستقبالألبغُض، ووجھ االستشھاد أن نون التوكید لم تتصل بالفعل المضارع المثبت المتصل بالم القسم؛ ألنھ یدل على الح: موضع الشاھد

، وھو لھ في ٢/١٣١ في معاني القرآن اء عن الكسائيسبة البیت إلى الكمیت بن معروف نقلھا الفّر، ونكمیت بن معروفلل البیت من الطویل، - ٤
اصد وانظر المق، ٤/٣١٢، وھو بال نسبة في شرح الرضي للكافیة ١٠/٦٨،٧٠،١١/٣٣١والخزانة  ،٨/١٢٤منتھى الطلب من أشعار العرب 

  .٢/٢٥٤، وزھر ٢٨٧، وجز ٥/٥٤١ وشا ،٦٢١ورد في نا.  ٤/٣٢٧
  . لیعلم، ووجھ االستشھاد أن الفعل المضارع المثبت الواقع جوابًا للقسم ال یؤكد بالنون إن كان بمعنى الحال ال االستقبال: موضع الشاھد

  .٨٦-٤/٨٥، وھشا ٢/٦٥٥، واالرتشاف ٣/١٤٠٣ انظر شرح الكافیة -٥
٢١٦ - ٦. 
  .١/٣٥٩، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٥٩، و مر ٤/١٧٨١، واالرتشاف ١/٤٥٤ انظر الكتاب - ٧
 . ط، وصالمثبت من و،من األصل" عنھ"من د، وسقط" نفي القیام عنھ... فإن خال " سقط - ٨
كتفى أي الالم والنون فُی:"٣/١٢٦٣، وفي صب٢/٦٦٤، بذا فّسرھا ابن عقیل في المساعد"لیقوم ویقومّن"، و"لیقومّن:" یجوز أن تقول عندھم- ٩

  ".بأحدھما
  :وقد جاء منھ الّشعر، قال الّشاعر، أنشده ابن خروف وغیره:" ٥٤٤-٥/٥٤٣ في شا - ١٠

  َتألَّى ابُن أوٍس حْلَفًة َلَیُردُّني             إلى نســوٍة كأنھّن مفائُد
  : وقال عبد اهللا بن رواحة

 "         ولو كانت بھا عرُب وروُمفال وأِبي َلـَنـأِتـَیھا جمیعًا      
ال تلزم النون، :  على لزوم النون في مثلھ، على أن الفارسي قال٢/١٤٩ -١/٤٥٦ لم أصبھ، ولم أصب مثلھ، ومدار كالم سیبویھ في الكتاب - ١١

الباقولي المسألة في االستدراك  وأورد ،٣١١-١٧٩-١٠٦ والبغدادیات ،٢/٢١٥، والتعلیقة١/١٣٤، واإلغفال ٦/٣٤٤وحكاه عن سیبویھ في الحجة 
  .٢/٦٦٤، وانظر المساعد ٥٤٧

 ب/٢٢٤
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   وأم ا التإ" واختلفوا فيه بعد  . اتفاقاً لب فليس بواجبٍ   بعد الطّ  وكيدام" :١ سيبويهفمذهبه لـيس بـالزمٍ   أن 
هولكن وهلذا لَ  ،سن أح ٢ م يقع   إالّ  يف القرآن   كذلك، وإليه ذهب  ٣ الفارسي وأكثر  رين املتأخ.   حيح وهو الـص. 

  :٤، من ذلك قولهدكَّؤ م غريعرِيف الشه جميئُ رثُوقد كَ

٣٢ –ا صـ يـاحِ إمةي جِدذ نِي غَريجِدا ت       لِّـفَمخـا التنِ اخلـي ع الَّنش نيـممي  

  :٥وقوله

  اـهـبِ  أَودى  وادثَـــحال إنَّ ـفَ        ةٌـمـي لـي ولـنِـريـا تـإمـ فَ–  ٣٣ 

  :٦وقوله

  لُـعـنـى والَ أَتـفَـة أَحـلَى رِقَّـع       اًـلِ ضاحيـنِي كَابنة الرما تريـإمـ فَ– ٣٤

وذهباملرب ٧دوالز جإىل ل٨ُاج زمِوالن ونبعد  "اإم"وز ،عا أنّمفَذْ ح٩ .ا ضرورةٌه  

: ١١هد كقول كَّرة باملؤ ة املصد  عنه باجلملة االمسي   ، استغناءً " اآلن دي ز لُعفْي لَ واِهللا"ون حنو   منع البصري : ١٠الثاين    
ـ أُلَ﴿ كـثري     ابنِ  من قراءة  م هلم ما تقد   دهيش و ،١٣ون الكوفي هاز وأج ." اآلن ١٢لُعفْي زيداً    إنَّ واِهللا" ، ﴾مـِسقْ

والبيت١٤ني.   

  

                                                
  ."وإن شئت لم تقحم النون ،كما أنك إن شئت لم تجئ بھا:" قال ٢/١٥٢الكتاب في  - ١
 ".ال" في األصل - ٢
  .٩/٤١ وانظر شرح المفصل .٣١٢-٣١١البغدادیات   و،١/١٣٤اإلغفال   مذھب الفارسي في- ٣
  .٢/٢٠٤زھر و، ٤/٨٧ھشا و، ٦٢٠ورد في نا . ١١/٤٣١، والخزانة ٤/٣٣٩لھ مجھول، وھو في المقاصد  البیت من البسیط، قائ- ٤

  . غیر مؤكد، وقیل للضرورة" إما"إما تجدني، ووجھ االستشھاد أن الفعل المضارع كثر مجیئھ في الشعر بعد : موضع الشاھد
فإّما :"  بروایة١/٢٣٩اب ـالكتفي و ."تْعَھدیني ولي لمٌَّة   فإّن الحوادث ألوى بھا ْن فإ: " بروایة١٢٠ ى في دیوانھـ البیت من المتقارب، لألعش- ٥

، والخزانة ٢/٤٦٦، والمقاصد )حدث(، واللسان ٤/٤٨٨وشرح الرضي للكافیة ، ٣١٢البغدادیات الشاھد لألعشى في و ".تري لّمتي ُبّدلْت
  .ذھب ببھجتھا وحسنھا: أودى بھا. تلم بالمنكبالشعر :  واللمة.٦٢٠ورد في نا ). حدث(، والتاج ٤٣٣-١١/٤٣٠

 . غیر مؤكد، وقیل للضرورة" إما"إما تریني، ووجھ االستشھاد أن الفعل المضارع كثر مجیئھ في الشعر بعد : موضع الشاھد
، وإعراب المیة ٦/٤٠٦، وفي منتھى الطلب من أشعار العرب٦٨ البیت من الطویل، وھو بیت من أبیات المیة العرب للشنفرى في دیوانھ - ٦

  .رقة الحال: رقة. الحیة:  وابنة الرمل.١٢٢العرب للعكبري
 .غیر مؤكد، وقیل للضرورة" إما"تریني، ووجھ االستشھاد أن الفعل المضارع كثر مجیئھ في الشعر بعد : موضع الشاھد

  .٣١١ وانظر البغدادیات .١٤-٣/١٣ المقتضب - ٧
  .٢/٣٣٤ -١/١١٧  للزجاجمعاني القرآن وإعرابھ - ٨
  .٢/٦٦٧، والمساعد ١/٣٦٣، وشرح التسھیل للمرادي٢/٥٩، ومر٢/٦٥٦االرتشاف و ،١/١٢٦ اإلغفال  انظر- ٩
  .٦٢١ ورد التنبیھ الثاني كامًال في نا - ١٠
 ."كقولك:" في د، وص، وط- ١١
  ."َلَیْفَعُل: " في ط، وص- ١٢
  .٢/٦٦٤، والمساعد ٤/١٧٧٨ انظر االرتشاف- ١٣
  ".انتھى:" وفي د، وط، وص زیادة .٣١-٣٠ین  یقصد الشاھد- ١٤
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ا  م دهجبِ" و ،١"كنيرا أَ  م نٍيعبِ": هم، من ذلك قولُ   "نْإ"ـق ب بسائدة اليت مل ت   الز) "ما"بعد  (/وكيدالت) وقَلَّ(   
َتلُبغو٢"ن ،"حثُيمكُا توننآت و٣"ك ،"متى مقْا تعقْأ نَّدع٥ وقوله،٤"د:  

٣٥ -ـ إذَا ميم مهنم ـاتس ـتناب قـره       مـوضع ـنم ـةنـا يش نتـبهرياـك  
   :٦وقوله

  ]اـمع مغنت تجمـا كُنـالَ ممـإذَا ن  [      ك وارِثٌـا يحمدنـ بِه مالًـليـ قَ - ٣٦
  : ٧تنبيهان   

   لاألو :مراد أنَّ اظمِ الن  الت ما" بعد   وكيد" قليلٌ  املذكورة  بالن سبة   قَ إىل ما تدال قليلٌ  م ، م  طلقاً، فإن كما  ه كثري 
صرح ٨ يف غري هذا الكتاب     به  بل ظاهر ، كالم اطّ ه راده، ما كانَ  وإن  كثرياً من  ق لَ "ما" ل أنّ ب زمت هـذه   ا ال م

املواضع أشبهت   القسمِ  عندهم الم ،  فعاملوا الف لَع  بعدها معاملت م بعد الالَّ  ه. كمـا  .٩ على ذلك سـيبويه    نص 
  . ١٠حكاه يف شرح الكافية

  ذلك بأنّلَ، وعلّ بعدها شاذٌّ  وكيد الت  بأنّ ١١ يف الكافية  ح، وصر "بر" الواقعة بعد    "ما"ه يشمل    كالم :اينالثّ   
ه ال  أن١٣سهيل الت كالمِ وظاهر. بعدها ضرورةٌ  ون الن  إحلاق  على أنّ  ١٢هم بعض  ونص . بعدها ماضي املعىن   فعلال
يختصبالض رورة،وهو ما ي شعربه كالم ١٤ه حكى سيبويه فإن: "ربا مولَقُي١٥ ومنه قوله،"كل ذن:   

٣٧ –بـ رـا أَوفَـمـيي عف مٍـلَـت           فَـتـرـعــَ ش يـوبِـ ثَ نماالَت  
  . ١٦انتهى

                                                
 ٢/٢٠٥، وزھر٣/١٥، والمقتضب ٢/١٥٣  مثل یقال في الحث على ترك البطء، كما یقال لمن یخفي أمرًا یعرفھ المتكلم، انظر الكتاب- ١
 ". ال بد لك من فعلھ بمشقة: یقال لمن حملتھ فعًال أعیاه، أي:" ٢/٢٠٥ في زھر- ٢
  .٤٥٧،  المفصل ٢/١٥٤ انظر الكتاب - ٣
 .٣/١٣ انظر المقتضب- ٤
، وشرح الكافیة ٣/١٤٠٧، وشرح الكافیة ٢/١٥٣ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، ذھب الشطر الثاني منھ مثًال، وھو بال نسبة في الكتاب - ٥

ما ینبت حول :  والشكیر.٢/٢٠٥زھر و، ٤/٩٣ھشا و، ٦٢٢ورد في نا . ٤/٢٢، والخزانة ٤٤٤، والمغني )عضھ(، واللسان ٤/٤٨٦للرضي 
  .ویرید أن االبن یشبھ أباه، فمن رأى االبن ظنھ أباه، وكأنھ سرق منھ صورتھ و شمائلھ. الشجرة من أصلھا

 .الشرطیة، وھذا قلیل" إن"الزائدة التي لم تسبق بـ" ما"ما ینبتّن، ووجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع بالنون بعد : موضع الشاھد
، ٤/٩٤ا ـھشو، ٢/٦٠مر ، و٦٢٢ورد في نا . ٥/١٦٣رر ، وزھر، والد٤/٣٢٨، والمقاصد ٢٢٣لطویل، لحاتم الطائي في دیوانھ  البیت من ا- ٦
  .٤٥٩سیو و، ٢/٢٠٥زھر ، و٢٨٧وجز ، ٤/٧٠جا و

 .طیة، وھذا قلیلالشر" إن"الزائدة التي لم تسبق بـ" ما"ما یحمدّنك، وجھ االستشھاد تأكید الفعل المضارع بالنون بعد : موضع الشاھد
  .٦١-٢/٦٠ انظر مر - ٧
 ."."إن"الزائدة دون " ما"وكثر التوكید بعد :" ٣/١٤٠٧ قال في شرح الكافیة- ٨
 .٢/١٥٣ الكتاب - ٩
٣/١٤٠٨ - ١٠.  
١٤٠٧ -٣/١٣٩٩ - ١١.  
  ..."ربما أوفیت: عرلم یؤكد الفعل بعدھا إال فیما ندر، من نحو قول الشا" رب" "ما"فإن تقدمت على:" ٦٢٣ منھم ابن الناظم - ١٢
٢١٦ - ١٣. 
  ."وإن شئت لم تقحم النون في ھذا الّنحو  فھو أكثر وأجود......ربما تقولن ذاك:زعم یونس أنھم یقولون:" ٢/١٥٣ في الكتاب - ١٤
، ١٤/٧٣األغاني  و،١/٣٨وطبقات فحول الشعراء ، ٥٣٦ونوادر أبي زید  ،٢/١٥٣ذیمة األبرش في الكتاب َجملك الحیرة  البیت من المدید، ل- ١٥

ورد . ٣/٤٥٣، وھو بال نسبة في األصول ٤٥٨ونسبھ الزمخشري لعمرو بن ھند في المفصل . ١١/٤٠٤، وشا، وزھر، والخزانة )شمل(واللسان 
 ):شمل(وفي اللسان . الجبل: والَعلم. نزلت: أوفیت. ٤٥٩سیو و، ٢/٢٠٦زھر و، ٥/٥٤٠وشا ، ٤/٧١جا ، و٣/٥٧وھشا ، ٢/٦١مر و، ٦٢٣في نا 

  . ویكون اسمًا وِصَفًة والجمع َشَماالٌت: ومن َتْذِكَرة َأبي َعليٍّ، الشََّمال من الریاح ما اسْتْقَبَلك عن َیِمینك ِإذا َوَقْفت في الِقْبلة:وقال ثعلب
  ". بعید جدًا:"٢/٦١، وقال المرادي مر"رّب"الزائدة المسبوقة بـ" ما"تأكید الفعل المضارع بعد : ترفعْن، ووجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .١من ط" انتھى" سقط- ١٦

 أ/٢٢٥
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   )لَموقلَّ:أي) و الت وكيد١ كقوله"مل"  بعد:   

 ٣٨-سحـ يلَمعي ا لَملُ ماجلَاه هاـب  

    ــشاًخيسلَى كُرـ عممعم هاـي  

  : ٢تنبيه   

   ٣ سيبويه نص  كالواقع بعد    ٤ي املعىن  بعدها ماض   الفعلَ ألنّ؛  ه ضرورةٌ  على أن "رـ ب ـ     ".ام رح ـ قـال يف ش
   ."نس أح"امبر" وهو بعد": ٥الكافية

   )  دعبوقلّ   :أي) "الَ"و ]٦]التوكيد ال"  بعد" ٧ قال يف شرح الكافية    ،افية الن: " وقد يكَّؤـ    د ونني  بإحـدى الن
املضارع ٨ بيهاًـ تش "ال"ـ ب  املنفي تعاىل كقوله   /هي بالن: ﴿قُواتو ا فتـ   ةًن ال ت صيـ  ب ـ لَ ظَ نيذن الّ ـ  م وا مكُنم 

خ٢٥: ٨األنفالسورة [﴾ةاص[.وقد زعم أنّ قوم ي وليس بصحيح. هذا ،٩اعر ومثله قول الش:  

  ولُـمحاخ ـا إنْ أَنـف فيهـوالَ الضي        اـينهحلْا تـا بِهـارةُ الدنيـ اجلَ فَالَ- ٣٩

ـ تفْال ي﴿: تعـاىل هي كقولـه     بالن  فهو بذلك أشبه   ،"ال"ـه ب الص الت سن أح ﴾نبيصت﴿  توكيد  أنّ إالّ    نكُنم 
الش٢٧: ٧األعرافسورة  [ ﴾انُطَي[اعر، خبالف قول الش" نيلْح١٠"تفإن ه غريفَ"ال"ـ بصلٍ مت بعدش بهههي، ومـع   بالن

ـ    ".ىل وأو قحه أَ الص الت ﴾نبيصت﴿  فتوكيد ،ةًلَصنفَ م  كانت ه وإنْ  توكيد "ال" تغَوذلك فقد س   ه  هـذا كالم
هحبروف.   

  

                                                
 أو ألبي ماولھ، ٢/١٨٣لسیرافي بن اوللدَُّبیرّي في شرح أبیات سیبویھ ال، ٢٥٦، وفي الجمل المنسوب للخلیل ٨٨ دیوانھ ملحق الرجز للعّجاج في - ١

، ٢/١٥٢، وھو بال نسبة في الكتاب ١١/٤٠٩،٤١٨ أو لعبد بني عبس في الخزانة البن ُجبابة، أو لمساور بن ھند العبسي، أو ،حیان الفقعسي
مكو و، ٥/٥٤٨شا و، ٧٢/ ٤جا و، ٢/٣١٠عق و، ٤/٩٥ھشا و، ٢/٦١مر و ،٦٢٣ورد في نا . ٢/٦٧٩اب ، وسر صناعة اإلعر٢/٢٠٠واألصول 

   .٤٥٩سیو و، ٢/٢٠٥زھر ، و٢٨٨وجز ، ٢٦٢
 .  ، وھذا قلیل"لم"كده بالنون بعد أ" یعلمْن"أصل الفعل المضارع : لم یعلما، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .٢/٦١ ورد التنبیھ برمتھ في مر- ٢
  .١٥٣- ٢/١٥٢ الكتاب - ٣
  ".كما مرَّ:" ِزید في د- ٤
١٤٠٧/ ٣- ٥. 
 . زیادة من ط، وص- ٦
١٤٠٤ -٣/١٤٠٣ - ٧.  
 .األخرى مطابق لما في شرح الكافیة، والمذكور في النسخ "لتشبھھا" في األصل- ٨
بة في ـ، وھو بال نس٤/٣٤٢، والمقاصد ١/٢٧٥، ومنتھى الطلب ٣٧٣  ضمن شعراء إسالمیونویل، للنمر بن تولب في دیوانھ البیت من الط- ٩

 .موتل: تلحىو. محبوبة الشاعرأرض عائد على " بھا"وضمیر. القریبة:والدنیا .٢/٦٣مر و، ٦٢٣ورد في نا . ٣٢٥، والمغني ٣/١٤٠٤شرح الكافیة 
  .قمفار: ومحول. نزل: وأناخ

 . النافیة تشبیھًا لھا بالناھیة، وھو قلیل" ال"تأكید الفعل المضارع بالنون بعد : تلحیّنھا، ووجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 ."تلحینھا:"٣/١٤٠٤) مصدر الكالم(وفي شرح الكافیة . ألصلخالفًا لمن جمیع النسخ " تلحین" سقطت كلمة - ١٠

ب/٢٢٥



 

25 
 

  : ١تنبيهان   

   : يف اآلية تأويالت٥ وهلم؛٤عِ على املن واجلمهور.٣ين جِ ابنه هو ما اختاراظم النهما اختار:٢األول   

  :٧ نظري فتكونُ﴾ةًنتف﴿٦ةُفَ صوهف ، حمذوف بقولٍةٌ حمكي واجلملةُ،اهية ن"ال" :فقيل   

٤٠ –اُءوا بِمقَطّ ج الذِّئْب أَيتل ر؟ذْقٍ ه  

 يبهم الفتنـةُ صت فَ ،مِلْ للظُّ ضِرع عن الت  ةملَ الظَّ يه ابتدأ ن  ، مثّ ﴾ةًنتف﴿ :ه عند قول   الكالم  ناهية، ومتّ  "ال" :وقيل   
خخرِ فأُ ،ةًاصج الن هـ عن إس  يناد ه للفتنة،  فهو ن هي م حال أَ " :٨، كما قالوا  لٌورينك ناهاه"    وهـذا ختـريج ، 
الزاجِج واملرب د ٩اء والفر . فَوقال األخش الص غي١٠ر :"﴿ ال تصيبن﴾    وقيل. عاء هو على معىن الد: قسمٍ  جواب ، 

  ألنّ  وهـو ضـعيف    ،م الالَّ عتبِش أُ ، مثّ ١٢ه وغريِ ١١ مسعود  كقراءة ابنِ  ﴾نبيصتلَ﴿ : واألصلُ ،بةج مو واجلملةُ
اإلشباع باب ه الشعوقيل. ر:ودخلَ،١٣ نافية"ال" و، قسمٍ جواب تتشبيهاً باملُونُ الن ـ  ١٤بوج ت يف  كمـا دخلَ

  :١٥قوله

 ٢٩ –اِهللاـ تمحُءـ الَ ينَّ املَردجنِبـ ماًـت       عرامِـففَ[ لَ الك لَوـوسى حرالو ـاقاـب[  
                                                

 . ٢/٦٣،٦٢ ورد التنبیھان بتمامھما في مر - ١
  .١من ط" األول" سقط- ٢
 ٤/٤٨٧، وشرح الكافیة للرضي ٢٧٨-١/٢٧٧النافیة، انظر رأي ابن جني في المحتسب" ال"أجاز الناظم وابن جني التوكید بالنون بعد :  أي- ٣

  .٢/٦٦٨، والمساعد ١/٣٦٣وشرح التسھیل للمرادي
  .٢/٦٥٦ظر االرتشاف النافیة إال في الضرورة، ان" ال"منع التوكید بالنون بعد :  أي- ٤
 .للمانعین:  أي- ٥
 ". ھو صفة:"، وفي ط، وص"موصوُفُھ:" في د- ٦
، ١/١١٥، واإلنصاف ١٥٠، وھو بال نسبة في المفصل ٢/١٠٩،١١٢، وزھر، والخزانة ٤/٦١، والمقاصد ٨١ دیوانھ ملحق الرجز للعجاج في - ٧

 ،٢٢٦، وجز ٤/٦٣٦، وشا ٣/٢٢٨، وجا ٢/١٩٩، وعق ٣/٢٦٤ وھشا ،٢/٦٢مر و ،٤٩٥ نا ورد في. ٣/٢٢٥وشرح الرضي للكافیة 
  .اللبن الممزوج بالماء یشبھ لونھ لون الذئب لما فیھ من الُغبرة والكدرة:  والمذق.٣٨٨سیو و، ٢/١١٢زھرو

ول، والجملة المحكیة غیرأنھا مقول الق" مذق"جاء ظاھر الجملة االستفھامیة في محل نعت لـ: ھل رأیت الذئب قط، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 .ھل رأیت الذئب قط؟: جاؤوا بمذق مقوٍل فیھ: ، والتقدیر "مذق"بقول محذوف صفة لـ

) ال(ومن جعل ..  ال تكن ھاھنا فأراك:ب ُمقام السبب، واألصلھذا النوع مما أقیم فیھ المسبَّ:" وفیھ٣٢٤، ومغني اللبیب١/٤٥٣الكتاب القول في  - ٨
ال تتعرضوا للفتنة فتصیبكم، ثم ُعدل عن النھي عن التعرض إلى النھي عن اإلصابة؛ ألن :  جعلھا من ھذا، واألصلناھیة في اآلیة المذكورة،

  ."اإلصابة مسبَّبة عن التعّرض، وأسند ھذا المسّبب إلى فاعلھ، وعلى ھذا فاإلصابة خاصة بالمتعرضین
یا ﴿ : ومثلھ قولھ، أمرھم ثم نھاھم ، وفیھ طرف من الجزاء وإن كان نھیًا﴾َنًة ال ُتِصیَبنََّواتَُّقوا ِفْت﴿:  وقولھ :"١/٤٠٧رآن للفراء ـفي معاني الق - ٩

 لو كان جزاء لم تدخلھ   محض ألنھيوھو نھ :"١/١٦٢ وفیھ أیضًا " أمرھم ثم نھاھم ، وفیھ تأویل الجزاء﴾َأیَُّھا النَّْمُل اْدُخُلوا َمساِكَنُكْم ال َیْحِطَمنَُّكْم 
 ،٣/١٤٦معاني القرآن للنحاس و ،٢/٤١٠ معاني القرآن وإعرابھ للزجاج مذھب الزجاج والمبرد والفراء فيوانظر . "ة وال الخفیفةالنون الشدید

 .٧/٣٩٣وتفسیر القرطبي ، ٣/٨٠٤ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج
، أخذ عن المبرد وثعلب وغیرھما، ذكر لھ ابن الندیم لیمان بن الفضل، أبو الحسن النحوي،األخفش الصغیر، أحد الثالثة المشھورینـ علي بن س- ١٠

، والبلغة ١٢٣انظر الفھرست . ھـ٣١٥ سنةفي كتابھ الفھرست كتاب األنواء، وكتاب التثنیة والجمع، وكتاب الجراد، كان في غایة الفقر، وتوفي 
 .٤/٢٩١، واألعالم ٢١٠

وعاء ملئ علمًا، : م في القرآن الكریم، قال فیھ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ عود، صحابي جلیل من المھاجرین، من أفقھھـ عبد اهللا بن مس- ١١
 .٤/١٣٧انظر األعالم . ھـ٣٢توفي سنة 

 عن علي  وزید بن ثابت وأبي ١/٢٧٧ المحتسب عود وزید بن ثابت وأبو العالیة، وفيـ قرأ بھا ابن مس٥٤ مختصر شواذ القرآن  القراءة في- ١٢
  . َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب ، َوَعْبِد اللَِّھ ْبِن َمْسُعوٍد٢/٣٩٢ي أحكام القرآن البن العربي فتربیع بن أنس وغیرھم، ووردجعفر محمد بن علي بن ال

كان الصواب عدم ذكر ھذا في التأویالت المذكورة ألنھا على مذھب الجمھور المانعین جواز التوكید بعد ال :ينقال الحف:"٣/١٢٦٨ في صب - ١٣
وقد یدفع بحمل إنكارھم مجيء التوكید بعد النفي بال على النفي الذي لیس جواب قسم بدلیل قولھم ھنا بسماعھ في النفي الذي ھو جواب . النافیة اھـ

 ."قسم
 ."أي بالجواب الموجب؛ أي في التوكید مع كونھ سماعیًا:" ٣/١٢٦٩ في صب- ١٤
 .قدم ت، وقد الشاھد من البسیط- ١٥
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   اجلملةُ: ١اءوقال الفرحنو قولك؛ األمرِ جواب : "ا عنِلْزِان لدابة/طْ ال ترحننافية"ال"، و"ك . ومنم نع      
  . "كنحرطْ ال تةاب الدل عنِزِنا" عنافية م الن٢]ال[ بعدالنونَ 

   ؟"ال"  بعدوكيد التدرِطَّ يلْ فهاظم إذا قلنا مبا رآه الن:اينالثّ   

   كالمه يشعباالطّر ٣ مطلقاًرادلكن ،ن ص٤ه غريعلى أن فْ املَه بعدولَص٥.رورةٌة ض   

  "رزاـاب"ـكَ حـتـد افْـر املُؤكَّـوآخ      زاـبِ اجلَـوالـن طَـ م"اـإم" رِـوغَي[ 

  اشـكُلـوقَب ـهمضـلَ مـرٍ لَيا ـنٍ بِم      ـجـانس ـمحت ـنع قَد كـرماـل[  

ـ      رطي الش "اإم" رِي غَ  وقلَّ بعد  :أي)  من طَوالبِ اجلَزا   "إما" وغَريِ(    ة من طوالب اجلزاء، وذلك يشإنْ" لُم" 
رما"عن  دةَا"ها، ويشملُ وغري٦ واجلزاءرطَ الش.فم نتوكيد الش رطغريِ بعد  "٧ه قولُ"اإم:  

٤١ -هنم ثْقَفَني نفَلَيـ م بِــم آيِبٍـس       ]قَاًدـأبـ وـتبينِي قُتــلُ بـةَ شيـاف[  

٨ه اجلزاء قولُومن توكيد:  

٤٢ –مهـ فَمشأْـا تهن٩م مفَز كُمطعةُ تار        مهمـوشأْـــا تهنـ فَم معنمةُ تاراـز  
  :١٠وقوله

٤٣ –تـ ثَبـم ثَبانِيراخلَيز غَى١١اتي الوف         يثـحـدى متـاً مـا ياخلَي كأْتفَعني اـر  

                                                
  .٧/٣٩٣تفسیر القرطبي ، و٢/٢٩٤وانظر اإلغفال  .١٦٢،٤٠٧-١/١٦٠معاني القرآن للفراء  - ١
  . زیادة من د، وط، وص- ٢
  ."أو موصولة بھ... فال الجارة الدنیا:ل كما في قولھ أي سواء كانت ال مفصولة من المضارع بفاص:"٣/١٢٦٩ في صب- ٣
 بعد يء ال تج یضربن زید، وعند أبي عليال في الدار: صلة، نحوافیة منفـالن) ال( مع يء النونقد تج"٤/٤٨٧ للكافیة في شرح الرضيورد  - ٤

 . ٣٢٥ال المفصولة والموصولة سماعي عند ابن ھشام في المغني " ومجيء النون بعد ."، لعریھ من معنى الطلبالنفي اختیارًا
  ".انتھى:" في د زیادة- ٥
 .٦٤-٢/٦٣ ورد الشرح في مر- ٦
الخزانة و، ١٤١وفرحة األدیب ، ٢/١٨١ لسیرافيبن ا ال في شرح أبیات سیبویھُمّرة بن عاھان الحارثي یني الحص البیت من الكامل، لبنت أب- ٧

، ٢/٦٤مر ، و٦٢٤ورد في نا . ٤/٤٨٦ة ، وشرح الرضي للكافی٣/١٤، والمقتضب ٢/١٥٢، وھو بال نسبة في الكتاب ٥/١٦٣، والدرر ١١/٣٩٩
  .راجع: آیب. من ُیدرك منھم وُیظفر بھ:  ومن یثقفن.٢/٢٠٥زھر ، و٢٨٨وجز ، ٥/٥٥٠شا و، ٢/٣١١عق و، ٤/٩٦ھشا و

 .  للضرورة: الشرطیة، وھو قلیل، وقیل" إّما" بالنون بعد غیر -فعل الشرط-تأكید الفعل المضارع : یثقفن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
لیس في : "٣٨٩-١١/٣٨٧ البغدادي في الخزانة ، وقال٥/١٦٥، وشا، والدرر ٢/١٥٢ البیت من الطویل، وھو لعوف بن الخرع في الكتاب - ٨

، والبیت للكمیت بن معروف في )قزع(، وكذا في اللسان والتاجأورد القصیدة وشرحھاثم " نما ھو من قصیدة للكمیت بن ثعلبةع وإخردیوان ابن ال
  .٤٥٩سیو و، ٢٦٣و مكو، ٥/٥٥١شا و، ٤/٧٣جا و، ٢/٦٤مر و، ٦٢٥ورد في نا . ١٨٦-٢/١٨٥ لسیرافيبن ا الشرح أبیات سیبویھ

وقال الفراء في الشرطیة، وھوقلیل، " إّما"وھو جواب الشرط، أكد بالنون بعد غیر " تمنعن"أصل الفعل : تمنعا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  .للضرورة: ١/١٦٢معاني القرآن 

  ".منھ: " كذا في األصل، وفي د وط، وص- ٩
 وروایة ،"الوغى" من بدًال" الثرى" وبلفظ ، وروایتھ في المصادر المختلفة بالنون"ثبتم ثبات"الثاء البیت من الطویل، وفي نسخ الشرح جمیعًا ب- ١٠

بن  ال، وشرح أبیات سیبویھ١١٠ للنجاشّي الحارثّي في دیوانھ  وھو.أصّح لسیاق المعنى واهللا أعلم" نبتم نبات الخیزراني في الثرى"المصادر 
، وشا ٢/٦٤مرورد في . ٢/١٥٢ في الكتاب نسبةمرة بن َضمرة النھشلّي في شا، وھو بالوھو لَض،١١/٣٩٥،٣٩٧والخزانة ،٢/٢٠٥لسیرافيا
المال متى جاء فإن   بھا؛ بل أنتم قریبو عھٍدلستم أرباب نعم قدیمة؛: یرید .المال: والخیر. ونبات الخیزران نبات طرّي ناعم. ٢٨٩، وجز ٥/٥٥٠
   .نفع

  .للضرورة: الشرطیة، وھو قلیل، وقیل" إّما"، وھو جواب الشرط، أكد بالنون بعد غیر"عنینف"لفعل أصل ا: ینفعا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  . بضمھا١١/٣٩٨ وردت بفتح الزاي في األصل، وصّرح صاحب الخزانة- ١١

 أ/٢٢٦



 

27 
 

  : ١تنبيهان   

   لاألو : ه أنّ مقتضى كالم  ذلك جائز   تيارِ يف االخ،  وبه صر ح  ٢سهيل فقال ـ يف الت :" لْوقد ت حـق  جـواب  
الشرطتياراً اخ".وذهب دخوهلَ إىل أن٣ّه غري ا يف غري شرط "وجوابِ"اإم رط مطلقاً ضرورةٌ الش .  

  :٥له له، ومنه قوض ولذلك مل يتعر،رةد وهو يف غاية الن،كر ما ذَ املضارع يف غريِ جاء توكيد:٤اينالثّ  

٤٤ -ش ــ لَيتأَشرِي وـعنَّ إذَا مرـقَ       اـعـربـوهشنـــا معدةً وـورـيت  
  :٦عجب كقوله يف الت"لعفْأَ"  من هذا توكيدوأشذُّ   

٤٥ -سمو  دعب نلٍ مدبغَتـض٧ىبص ريـفَ       ةًمـرِ بِـأَح ولِ ـطُبِه٨لٍـلَيرِيأَح٩اـ و  

   وهذا من تشبيهلفظ بلفظ ،وإن ١١حنو  من هذا  وأشذُّ.١٠ اختلفا معىن:  

  ١٢.  أَقَـائـلُن أحضـروا الشـهودا -١٩

   )  حافْت املُؤكَّد رآخو (لم  ١٣ الكتاب لَا عرفت أوأن ب تركّه معها تركيب "خمةَسع شر"بـني أنْ ، وال فرق  
، ١٤ كمـا سـيأيت     ألفاً يف الوقـف    تلَدب فأُ ،ون اخلفيفة  بالن "نْزراب"ه   إذ أصلُ  /)"ابرزا"ـكَ (صحيحاً يكونَ

 هلْ" و "؟نَّزرب ت هلْ" : أو مضارعاً حنو   .لَثِّ أمراً كما م   "نَّوزاغْ" و "نيمار" و "نيشاخ" :حنو التعم  أو ."نبرِاض"و

                                                
  .٢/٦٤ معظم ما في ھذین التنبیھین قد ورد في مر- ١
٢١٦ - ٢.  
 . ٤٠٤-١١/٣٨٧وانظر الخزانة، ٢/٦٤والمرادي في مر ، ٢/٦٥٦ في االرتشاف ، وأبو حیان٢/١٥٢ إلى ھذا ذھب سیبویھ في الكتاب- ٣
 .٦٢٦-٦٢٥وانظر نا  ،٢/٦٤مع الشاھد الذي تاله وارد في مر الجزء األول منھ كالمو ،١٤١١-٣/١٤٠٩ التنبیھ الثاني وارد في شرح الكافیة - ٤
ھو بال نسبة في ، و٥/١٦٦، والدرر)قوت(، والتاج٤/٣٣٢، والمقاصد)قوت(، واللسان٨١ل بن عادیاء في دیوانھ أالبیت من الخفیف، للسمو - ٥

 والشاعر یتحدث عن الصحف المنشورة یوم .٤٦٠سیو و، ٤/٧٤جا و، ٢/٦٤مرو، ٦٢٥ورد في نا . ٢/٦١٦،وھمع الھوامع ٢٧٧إصالح المنطق 
  .القیامة

 .أن یسبقھ شرط أو طلب، وھو في غایة الندرةتأكید الفعل المضارع بالنون دون : أشعرّن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 أي دخل ؛یرید أحرب بما أصابھ: " وقال"وأحربا:" بلفظ١١٦ في الكنز اللغوي البن السكیت  مجھول، وھو بال نسبةالبیت من الطویل، قائلھ - ٦

، ٥/٥٣٢شا ، و٢/١٤٨، وعق ٤٥٨ نا ورد في. ٥/١٥٩لدرر، وا٣/٦٤٥والمقاصد،)غضب(في اللسانوالشاھد بال نسبة ".؛ وھو الغضبعلیھ حرب
  .أخِلق بھ:  وأحر بھ.نحو الثالثین:  قطعة خفیفة من اإلبل ما بین العشر إلى بضع عشرة، وقیل وھو،تصغیر صرمة: ریمةوالُص. ٤٦٠وسیو

 .، أكد فعل التعجب بالنون، وھذا شاذ"أحرین"أصل الفعل: أحریا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
َغْضَبى اسم  ):غضب( اللسان غضبى مئة من اإلبل، وفي: ١١٦ الكنز اللغوي  وفي.ما في د وطالمثبت  و.وھو تصحیف" عضبى" في األصل- ٧
ووجدت في بعض النسخ حاشیة ھذه الكلمة تصحیف ِمن الجوھري وِمن جماعة .. ئة من اِإلبل حكاه الزجاجي في نوادره وھي معرفة ال ُتنوَّنللم

 ".الَغْضیا"عن َأبي عمرو ، كذا لمثناة من تحتھا مقصورةلیاِء ا با"َغْضیا"وَأنھا 
 ".من طول فقٍر: "، وفي ط وص"بطول فقٍر: " كذا في األصل، وفي د- ٨
  ".وأْحِرَیْن، فأبدل النون للوقف ألفا: أراد:"٣/١٤١١ في شرح الكافیة - ٩
 ".في األمر" ْفِعْلَأ" في التعجب بلفٍظ وھو" َأْفِعْل" من تشبیھ لفٍظ وھو:" ٣/١٢٧١ في صب - ١٠
أّكد الشاعر اسم الفاعل بالنون لشبھھ بالفعل المضارع، وقد استحسن ابُن جّني ذلك في في الشاھد  و.في د، وط" قولھ"من ط، وزید " نحو" سقط - ١١

 .١/١٣٦الخصائص 
  ".انتھى" في د زیادة - ١٢
  .)٣/٦٣(١أ، و ط/١٤ األصل - ١٣
 .٣٣ الصفحة - ١٤

ب/٢٢٦
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ترميالعرب سوى فزارة    مجيعِ هذه لغةُ . "؟ن ،فإن ها حتذفآخر ـ " :، حنو تلي كسرةً إذا كان ياًءلِ الفع ترمي١"ن 
  :٣ ومنه قوله،٢"؟ يا زيدنمر تهلْ" :فتقولُ

٤٦ – ]بِعتـال تعلَو ـنلَعال هاـةً إِثْرِي و[       قَاسالَ تــوعب ي اهلَـنـدعاجلَزو اـم  

ه مـا   م فحكْ ٦ فإن كان مسنداً إليهن    .٥ كما رأيت   والياء  والواوِ  األلف غريِ ٤إىلداً  نس م كان الفعلُ هذا إذا      
 ،)من تحرك قَد علمـا     (رمض ذلك املُ   مبا جانس  :أي) نٍ بِما جانس  واشكُله قَبلَ مضمرٍ لَي    (:أشار إليه بقوله  

فيجانساأللف الفتح ،والواو  الضوالياُء،م ٧ الكسر.   

  ف ـللِ أَـعـ الفرِـن في آخـوإنْ يكُ      فـإالَّ األل هـنـذفَـاح رـمضمـوال[ 

 عـلْـفَاجه نـمه افاًـعـر ـغَيالي ال      اـراوِـ وو ـكَ اًءـي"ـاسس نيـعياـع"[                              

   )رماملُضو (املسنإليه الفعلُ  د ) هفَنذاح (ِألجلاكنني التقاء الس،م باًيقعليه ه دالةً حركت ) ـفإالَّ األل (أبهـا  ق
فَّخلتيا قَ " : تقول ،اهم هلْوت رِضب؟ن"و، الباء بضم "يا هنهلْد ت بِرِضيـا قـوم هـل    "  بكسرها، فأصـلُ "؟ن
ترِضبهلْ" ":؟ن ت رِضبون؟ن"، فح ذنونُ فت  الر  األمثالِ فع لكثرة  فصار : "ترِضبنَّو"، فح فَذت  اللتقـاءِ   الـواو  

٨"  وأصلُ،اكننيالسهل تبِرِضهلْ" ":؟نت بِرِضينفُفَ، "؟نلَعما ذُ به كر .  

ـ فـع ل  الرذفت نونُ فح ،"؟نانِبرِض ت ٩هل" ":انِّبرِضت ٩هل" ، فأصلُ "؟انِّبرِض ت يا زيدان هلْ  " :ولـوتق    ا م
  نونُ ترِس وكُ ،١٠ احلركةَ ها ال تقبلُ   ألن كرح، ومل ت   الواحد  بفعلِ سبِتا ولئال يلْ  هتفَّ خل  األلف فحذَ، ومل ت  ركذُ
التوكيدهِ بعدها لشبها بنونثْ التا آخراً بنية١١لفاألعد  يف زياد.   
يا قوم  " : تقول /؛حيح كان بالواو والياء فكالص     إنْ  نظرت التع صحيحاً، فإن كان م    ه إذا كان الفعلُ   هذا كلُّ    
 مع فذح، فت١٢]هبكسرِ[ "؟نمر تهلْ" و،"؟نَّزِغ هل تيا هند"، وون الن ما قبلَ بضم"؟نمر تهلْ" و،"؟نَّزغ تهلْ

                                                
  . خطأوھو" ترمي: "٢ في ط- ١
، والمساعد ١/٣٦٨، وشرح التسھیل للمرادي٢/٦٥، و مر٢/٦٦٣، واالرتشاف ٢١٦التسھیل، و٢/٧٦ نسبة ھذه اللغة إلى فزارة في المقرب - ٢
، وحكى ٢/٢٠٤و حكى ابن السراج ذلك عن الكوفیین في األصول ، ٥٣٩-٢/٥٣٨ مجالسھ، وما نسب إلى فزارة نسبھ ثعلب إلى طیِّئ في ٢/٦٧٢

ي المعرب حذف الیاء الذي ھو الم في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح ف: لغة طیئ على ما حكى عنھم الفراء:" ٤/٤٩١ شرحھ الكافیة الرضي في
  .واهللا أعلم.  إذ استوفى الكالم عن ھذه المسألة١١/٤٣٤  في خزانة األدب٩٥٣، وانظر الشاھد"والمبني

، وبال نسبة في شرح التسھیل للمرادي ٥/١٧١، والدرر١/٢٢، وأمالي القالي١٢/١٢٧ي األغاني البیت من البسیط، لمحمد بن بشیر البصري ف- ٣
   .٢/٦٥ورد في مر. ١/٣٦٨

واستشھاده بھذا . حذف آخر الفعل إذ ھو یاء تلت كسرة عند اتصالھ بنون التوكید، وذلك على لغة فزارة: ال تقاسّن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
دي فیھ نظر؛ ألن مدار ھذه اللغة على حذف الیاء إذا كان الخطاب مذكرًا، والمخاطب ھنا مؤنث؛ ألن الشاعر یعاتب زوجتھ؛ فإن البیت تقلیدًا للمرا

 .كان كذلك كان حذفھا أصًال كما یأتي، ولیس لغة لبعض العرب دون بعض
 ".لغیر:" في د، وط- ٤
  .من ط، وص" كما رأیت" سقط - ٥
 ".إلیھا: " في د- ٦
 .٩٨-٤/٩٧، ھشا ٢/٦٦ مر انظر- ٧
 ".یاھند" في ط، وص زیادة - ٨
  .من ط، وص" ھل" سقط- ٩
  .من د" الحركة.... لئال یلتبس" سقط - ١٠
 ".بعد ألف:"  في د، وط، وص- ١١
 . د، وط، وصالمثبت من، أي بكسر المیم التي قبل النون، و"بكسرھا" في األصل- ١٢

 أ/٢٢٧
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نون فعِ الر ولـ وتق ، والياءَ  الواو: " هل تغزانِّو وت رمـ  فـإنْ  .١ فتبقى األلف  "؟انِّي ـ  :لتـ ق  ٢س هـذا  ـ لي
؛حيحكالص ألن  ه حذفآخر ه،وج لَعاملُ احلركةُت انِجعلى ما قبلِةُس بِرِ اآلخ خالفحيح الص،ـ : قلت ذْ حف 
، وكيـد ىء عـن الت   اش الن ٣غيريِ يف الت  حيحِ للص اوٍس فهو م  ،ه ال لتوكيد  ، والياء ه إىل الواوِ   إلسناد ا هو م إن هآخرِ

ولذلك مل يتعرض٤اظم له الن.   

وإنْ يكُن فـي آخـر   :( بقوله إليه أشار آخرمحكْ ٥]له[حيح فيما ذكر، بل      فليس كالص   باأللف  كانَ وإنْ   
 فلِ ألعالف...  لهعفَاج  (أي: األلف ) نمعاً( من الفعل  :أي) هافحالٌ:)ر م حالَ: أي، الفعلن  الفعـلِ  كـون  

  ثـان  مفعـولٌ  :)ياًء (، أو ضمرياً مستتراً أو امساً ظاهراً      ونَ أو الن   األلف عفَ ر  بأنْ :أي) غَري اليا والواوِ   (٦رافعاً
 انِّنيضر وت انِّنيشخهل ت "، و "؟ يا زيدان  انِّيضرت و انِّيشخهل ت " : حنو  حينئذ ياءً   األلف علِ اج : أي .)لْعجا(ـل

 يف ذلـك كاملـضارع      ، واألمر "؟ زيد نيضر وي نيشخهل ي "، و "؟نيضر وت نيشخ هل ت  يا زيد "، و "؟وةسيا نِ 
   .٨ األمثلة بقية٧ُلك وكذ،يا زيد) "اسعين سعيا"ـكَ(

  : ٩تنبيه   

   ماإن وجب  لُ جع ألنّ  ياءً  األلف  ه يف الفعل املُ    كالمكَّؤد وهو ؛ون بالن : املضارع  واألمر     وال تكون األلـف ، 
 ،"يرضى"ـ ك  واوٍ ١١] عن ةٌبنقل م  والياءُ ،ياء[ من   ةًلَبد، أو م  "يسعى"ـ ك ةلَدب م  غري ، عن ياءٍ  ةًبلقَن م إالّ ١٠فيهما

ألنها من الرض١٢.انو   

  يـفـس قُــكْلٌ مجانِـا شـي    واوٍ وي    ـوف نِـاتيـعِ هـمن راف هـذفْـحوا[ 

   وحن"شـاخي ـيِننـا هبِالكَ "درِ  وا     "سيقَو  شاخ نْـمو" مماضو قـوس ساـميو[  

     )فْهذاحو (أي: األلف )   ِنياتعِ هافر ني ( ،هما دليالً عليه  قبلَ  وتبقى الفتحةُ  ، الياء والواو  :أي) مفاوٍ ... وو
ـ ما اح  وإن .رسكْ ت  والياءَ مض ت  األلف ف حذْ  بعد  الواو  أنّ :١٣ يعين ؛عبِ ت :أي)  مجانِس قُفي  /ويا شكْلٌ  تإىل  يج 

حتريك  هما ومل يهما حركةً  قبلَ  ألنّ ؛فاذَح غري  م انِجسأعين فتحةَ  ،ة األلف  ١٤ احملذوفة  فلو ح ،ذ  فا مل يبق  لُّ ما يد 
                                                

 .٦٧-٢/٦٦ انظر مر - ١
  . والیاءالمعتّل بالواو:  أي- ٢
 ".التغّیر:" في د- ٣
 . یسیر باختالف٢/٦٦ الكالم في مر- ٤
 . ط، وصالمثبت من، وسقط من د، و"ھو" في األصل- ٥
  .وھو تحریف" واقعًا: "١ في ط- ٦
 " .كذا: " في د، وط، وص- ٧
  .٢/٦٧ انظر مر - ٨
 .٦٢٧ ورد التنبیھ كامال في نا - ٩
  .من د" فیھما" سقط - ١٠
  . وص، وكذا سقط من نا زیادة من ط،- ١١
 ".انتھى" في د زیادة - ١٢
 .٢/٦٧ كالمھ وارد في مر- ١٣
  ."المراد فتحة ما قبل األلف:" ٣/١٢٧٤ في صب - ١٤

ب/٢٢٧
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 "؟نَّوضرهل ت" و،)" قَوم اخشونْ ...يا"بِالكَسرِ و ("؟ يا هندنيِضرهل ت" و،)"ن يا هنداخشيِ"نحو  (،عليهما
)مماضو (الواو) سقا(على ذلك ) ويوسم .(  

  : ١تنبيهان   

   لاألو: أجاز  ٢ون الكوفي ٣ها حنو  ما قبلَ   املفتوحِ  الياءِ  حذف: "اخيِشن  فتقول " يا هند ،: "اخشوحكـى   .٤"ن 
اُءالفرها لغةُ أن٥ئ طي .  

ند الفعـل  ـ أسأي بأنْ- ين مها عالمةٌذَ اللّ والواوِ األلفمكْ وح.مري على الض   الكالم ف املصن  فرض :اينالثّ   
  ٨. وهذا واضح.٧مري الضمِكْ كح-"وين الرباغيثُلُأكَ"اهر على لغة ظّ ال٦إىل

  ]فـأُل رهاـدةً وكَسـديــش كنـلَ        فـد اَأللـةً بعـفيفَـخ عـقَـم تـولَ[ 

   ) قَعت لَمو (٩أي: ون   الن)  فاَألل دعيفَةً بفأي) خ:  سواء كانت  ١٠و، أ  مسنداً إليها   كان الفعلُ   امساً بأنْ   األلف 
ـ    اليةَ الت كانتأو  ،  "أكلوين الرباغيث " على لغة     مسنداً إىل ظاهرٍ    كان الفعلُ  حرفاً بأنْ  ١١وةس لنون مجاعة الن ،

 على غري   ١٥اكننيه فيه التقاء الس    ألن ؛١٤ن، وخالفاً ليونس والكوفيي   ١٣ن سوى يونس   والبصريي ١٢وفاقاً لسيبويه 
ح١٦هد،)نلَك (تقع)  اهركَسةً ويددش (اللتقاِء اكنني   الس)فأُل (  ألنه على حد ل حرف لني   ه، إذاين  والثّ ، األو
مغَد١٧م .  

                                                
 .٢/٦٧٣، والمساعد ٢/٦٦٣، والتنبیھ األول في االرتشاف ٢/٦٨ ورد التنبیھان بتمامھما في مر- ١
 .٢/٢٠٤ انظر األصول - ٢
 .٢/٦٧٣ انظر المساعد - ٣
بكسر ما " اخِشّن:"١بإثبات الیاء وھو خطأ، وفي ط" اخشیّن:"٢؛ بفتح ما قبل الیاء المحذوفة، وفي ط٢/٦٧٣وردت في األصل، ود، والمساعد  - ٤

  واهللا."وھذا الذي ینبغي: وھل تبقى حركة ما قبل الیاء حین حذفھا، أو یكسر داللة على الیاء؟ قال بعضھم:" ٣/١٢٧٤قبل الیاء المحذوفة، وفي صب 
  .أعلم

 ألنھم یسكنون الیاء في النصب وال ئھذه لغة طی:  وقال الفراء ،یریدون ال یخفین علیَك: ال یخفن علیَك : حكوا  :"٢/٢٠٥ في األصول - ٥
في مالك  والظاھر عندي من كالم ابن السراج في األصول أن الكالم على حذف الم فعل المفرد المذكر، ولیس من ھذا الباب، وقال ابن ."ینصبوَن
ئ ی لغة ط:"١١/٤٣٤ والبغدادي في الخزانة ٤/٤٩١ وخالفھ الرضي في شرحھ الكافیة ،"وحذف یاء الضمیر بعد الفتحة لغة طائیة:" ٢١٦التسھیل

ة ، وقال البغدادي في الخزان"اء الذي ھو الم في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح في المعرب والمبنيیحذف ال: على ما حكى عنھم الفراء
  . واهللا أعلم." إنما المشھور عن الفراء عنھم حذف یاء الضمیر بعد الفتحة:"١١/٤٣٦

  .١من ط" إلى" سقط - ٦
  .٢/٦٧٣، والمساعد ٢١٦التسھیل  انظر. ُحرِّكْت واو الضمیر أو العالمة أو یاء الضمیر بالحركة المجانسة وذلك بعد الفتحة:  أي- ٧
 ".انتھى" في د زیادة - ٨
  .١من ط" أي" سقط - ٩
، ومنھم من منعھ كابن ھشام في ٤١٣-٤/٤١٢بعد سواء ھنا مختلف فیھ، منھم من أجازه كالرضي في شرح الكافیة " أو"، ووقوع "أْم:" في د - ١٠

 .٦٣المغني 
 ".النساء" في د، و ط - ١١
 .٢/١٥٤ الكتاب - ١٢
أخذ عن أبي عمرو بن العالء وحماد بن سلمة، وأخذ عنھ  لعرب، یونس بن حبیب بن عبد الرحمن الضبي، إمام في النحو واللغة، سمع من ا- ١٣

انظر الفھرست .  في الفھرست١٨٣ھـ وفق روایة السیرافي والزبیدي والسیوطي، وسنة ١٨٢الكسائي والفراء، وروى عنھ سیبویھ فأكثر، مات سنة 
  .٨/٢٦١، واألعالم ٣٢٣، والبلغة ٦٢
  . ٢/٦٧٤والمساعد ،٦٢٩-٦٢٨، ونا ١٤١٨-٣/١٤١٧، وشرح الكافیة ٦٦٩-٢/٦٥٠ئل الخالف، واإلنصاف في مسا١٥٧-٢/١٥٥الكتاب   انظر-١٤
 ".ساكنین:" في د- ١٥
 ".على غیر طریقھ الجائز؛ ألن الساكن الثاني غیر مدغم: على غیر حده أي:"٣/١٢٧٤ في صب- ١٦
ددة ـمش وجاز ذلك في ال،اكنین على غیر َحدِّهـ َألجل اجتماع السما لم یجز وقوع النون الخفیفة بعد اَأللفي ِإّن قال ابن بّر):"نون( في اللسان - ١٧

 ". لینل حرَف واَألّو،اني مدغمًا كان الّثالجواز اجتماع الساكنین ِإذ
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     ويعضد ما ذهب  إليه يونس  ون قراءةُ  والكوفي فَ﴿ :هم بعضدمهِانِر م تد١حكاها، ]٣٦: ٢٥سورة الفرقان [﴾رياًم ابـن  
٢يجن.٣ ذكوان ابنِ هذا قراءةُ من يكونَ أنْ وميكن :﴿وال تبِتعالّ سبيلَان ذينال ي لَع٨٩: ١٠يونسسورة [ ﴾ونَم[.  

  : تنبيهان   

   ٤لاألو:  ذكر الن أنّ اظم  م ن اخلفيفةَ  أجاز     يكـسِ   بعـد األلـف ـ  ر  القـراءتني   /ل علـى ذلـك    ها، ومح
ـ   يـ وبه صرح الفارس   -٦يبويهـ كالم س  وظاهر.٥املذكورتني ـ  ٨ أنّ -٧ةيف احلج ـ   ب ي سـ يون ونَقـي الن 

  . ]١٦٢: ٦سورة األنعام[ ﴾اييحم﴿ ٩ ذلك بقراءة نافعر، ونظَّاكنةًــس

 :ن حنـو  فيه على مـذهب البـصريي    مغَد ما ت  ١١ثَم   بعد األلف إذا كان       اخلفيفة  حلاق  هل جيوز  :١٠اينوالثّ   
"بانْرِاض ؟"عمان ن . قال الشيخ   ١٢ان أبو حي :"نص بعض      ١٣ جيوز قالَهم على املنع، وميكن أن ي".   حوقد صـر 

   .١٥ ذلك مبنع١٤ِسيبويه

]أَلقَ اً ـفـو ـزِدـلَـبا ـه كِّـمداـؤ        ـ فـعـالً إلَى ناإلن ـونأُس اــاثنِد[   

 تتواىل األمثـال،    لئالَّ) فعالً إلَى نون اإلناث أُسنِدا      ...مؤكِّدا (وكيد الت  نون  قبلَ د زِ :أي) وأَلفاً زِد قَبلَها  (   
 وال  .مابق كما تقد   الس  ويف جواز اخلفيفة اخلالف    .١٦ مكسورة ةددش م  بنون "؟ةوس يا نِ  انِّنبرِضهل ت " :فتقول

فال تقول، األلفجيوز ترك : "هل ترِضبن؟سوة يا ن١٧ِن."   

                                                
 ".حكاه:" في ط- ١
 . وعزاھا إلى علي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب؛٢/١٢٢ المحتسب- ٢
 اهللاعبد   وابن ذكوان ھو.١/١٩٩، وأمالي ابن الحاجب ١/٢٧٢راب القراءات السبع وعللھا ، وإع٣٢٩السبعة البن مجاھد قراءة ابن ذكوان في  - ٣
  . ٤/٦٥انظر األعالم . ھـ٢٤٢ وأحد رواة ابن عامر، مات سنة  في الشاماإلقراءكان شیخ ، تءا، عالم بالقرا بن بشربن أحمدا
 .٩٩-٤/٩٨، وھشا ٦٩-٢/٦٨ انظر مر - ٤
  .٣/١٤١٧  شرح الكافیة- ٥
فھذا لم تقلھ العرب ولیس لھ نظیر في " اضِرْبَناْن زیدًا"و"اْضِرَباْن زیدًا" وأما یونس وناس من النحویین فیقولون:" ٢/١٥٧ قال في الكتاب- ٦

 ."كالمھا؛ ال یقع بعد األلف ساكن إال أن یدغم
   . وقد نّظر بقراءة نافع في تلك المواضع٣/٤٤١، ١/٩٠، وانظر فیھ أیضًا ٤/٤١٣ الحجة - ٧
 ".على أن یونس:" في األصل - ٨
سنة تسع بن أبي نعیم المدني، توفي نافع  و."."مماتَي"ونصبھا في " محیاْي"نافع أسكن الیاء في :" ٢٧٤ قراءة نافع في السبعة البن مجاھد - ٩

ءة بالمدینة، انتھت إمام الناس في القرا وكان ، وكان أسود اللون حالكًا، وأصلھ من أصبھان،ئة على الصحیح ومولده في حدود سنة سبعینوستین وم
 ؟طیبت أت: من فیھ رائحة المسك فقیل لھشّم وكان نافع إذا تكلم ُی،قراء بھا وأجمع الناس علیھ بعد التابعین، أقرأ بھا أكثر من سبعین سنةإلإلیھ ریاسة ا

  .٨/٥، األعالم ٥/٣٦٨انظر وفیات األعیان  .شم من فيَّ ھذه الرائحةوھو یقرأ في فيَّ فمن ذلك الوقت أ r ال ولكن رأیت فیما یرى النائم النبي :فقال
  .٢/٦٩ ورد التنبیھ الثاني في مر- ١٠
  ".بعدھا:"د، وط، وصفي  - ١١
مولد والمنشأ، الشیخ أثیر  وأبو حیان ھو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان النفزي، األندلسي، الغرناطي ال.٢/٦٦٤ في االرتشاف - ١٢

 وھي ،واشتھرت تصانیفھ في حیاتھ وقرئت علیھ قصده الطالب من األقطار،، ومن كبار العلماء بالعربیة والتفسیر والحدیث والتراجم واللغات، الدین
 لسان االرتشاف في علم(ولم یتّمھ، و) شرح ألفیة ابن مالك(، و)التكمیل شرح التسھیل(،و)البحر المحیط في تفسیر القرآن(، منھا الخمسینُتِنیف على 

  .٧/١٥٢، األعالم ٢٥٠انظر البلغة . ھـ٧٤٥مات سنة .. وغیرھا) العرب
  ."یجوز ألن الساكن الثاني مدغم فیھ:"٣/١٢٧٥ في صب- ١٣
  .٢/١٥٦ الكتاب- ١٤
  ".انتھى" زیادة ھا وفی من د،"وقد صرح سیبویھ بمنع ذلك" سقط - ١٥
 .٤/٩٩، وھشا ٢/٦٩ انظر مر - ١٦
  ."تْضِرَبنَّ" : ١في ط - ١٧

 أ/٢٢٨



 

32 
 

]احـوخ فـذـيفَـفسـةً لنٍـاكفدر       بـ وغَـع ـيـدحـرِ فَتإذَا ت ـةـقف[  

  : رادة ألمرين اخلفيفة وهي مونُ النفذَح ت:١أي)  ردفواحذف خفيفَةً لساكنٍ(   

   أنْ:لاألو ي ليحنو٢ها ساكن : "رِاض٣بالر تريد"لَج : "رِاضب٤ ومنه قوله،"ن:  

  ٦هـد رفَعـر قَـاً والدهـع يومـركَـ ت       ك أَنْـلَّـر عـيـ الفَق٥نـيـ الَ تهِ- ٤٧

ها ملّألنا مل تصلح للحركةع معاملةَوملت حرف فَ، املد ٧ذفت اللتقاء الساكننيح.   
:  فتقـول  ٩فـتح بدل مهزة وت  ها ت  إن :٨ فقال يونس  ، وهي بعد ألف على مذهب ايز      ،اكنـوإذا وليها س     
"رِاضاَءب الغ و "الم ،"رِاضباَءن وهذا مل تقلْ   :١٠ قال سيبويه  ". الغالم    ـ " ١١ه العرب، والقيـاس رِاضب  الغـالم "، 
  . ١٢ونحبذف األلف والن :يعين ؛" الغالمنبرِاض"و

 :فتقول) وبعد غَريِ فَتحة إذَا تقف     (:قوله، وإىل ذلك أشار ب     أو كسرةً  ةً ضم  عليها تاليةً  ١٣تقف  أنْ :اينوالثّ   
  . فسيأيت فتحة / بعد١٤تفْا إذا وقَ أم".نجِراخ" و"نجراخ" :، تريد"يجِر اخيا هذه"، و"واجر اخيا هؤالِء"

  ]اـنَ عدماـلِ كَـا في الوصـلهـمن أَج       اـف مـا في الوقْـذَفْتهـحواردد إذَا [ 

 يا  نبرِاض" يف   ١٥ فتقول ،)من أَجلها في الوصلِ كَانَ عدما     (ذي   الّ :أي) ذَفْتها في الوقْف ما   حردد إذَا   وا(   
  وتقـول يف   ، كما مر  ، ويائه مريِ الض  واوِ در بِ "يبِرِاض" و "وابرِاض":  عليهما  إذا وقفت  " يا هند  نبِرِاض" و "قوم

                                                
 .، وعبارتھ أقرب إلى عبارة المرادي٧٠-٢/٦٩، ومر ٦٣١-٦٣٠ في نا  الكالم التالي ورد- ١
 أو كسرة ، الرجل یا قوم أو ضمة كاضرُب، الرجل یا زید سواء تلت فتحة كاضرَب:"٣/١٢٧٥في صب و.٣/١٤١٩انظر شرح الكافیة  - ٢

  ." الرجل یا ھندكاضرِب
  . بالكسر، وھو خطأ"اضرِب:"١في ط - ٣
جمل ال، وزھر، وھو بال نسبة في )ركع(، وشا، والتاج١/١٠٨، وأمالي القالي١٦/١٥٤لبیت من المنسرح، وھو لألضبط بن قریع في األغاني ا- ٤

، ٢/٣١٨عق و، ٤/١٠٠ھشا و، ٢/٦٩مر و، ٦٣٠ورد في نا . ١١/٤٥٠، والخزانة ١/٢٢١، واإلنصاف ٤٥٩، والمفصل ٣٣٣لخلیل المنسوب ل
  .٤٦١سیوو، ٢/٢٠٨زھر و ،٢٩١جز  و،٢٦٥مكو و، ٥/٥٦٩شا و

 ، حذفت نون التوكید الخفیفة منعًا من التقاء الساكنین؛ ألنھا لما لم تصلح"ال تھیَنْن الفقیر"األصل: ال تھین الفقیر، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 .فال شاھد فیھ" ال تعاد"، و"ال تحقرن"وروي موضع االستشھاد . للحركة عوملت معاملة حرف المد

  .، وص، وھو الصحیح٢ طالمثبت من، و"تھن:"١د، وطو ،في األصل  - ٥
 لھ  كما قالھ الدمامیني والشمني ویدّل،والبیت من المنسرح لكن دخل في مستفعلن أولھ الخرم بالراء بعد خبنھ فصار فاعلن:"٣/١٢٧٦ في صب - ٦

  ."فقول العیني ومن تبعھ إنھ من الخفیف خطأ....بقیة القصیدة
 بكونھا في ؛اكنًا كما یحرك التنوین عند مالقاتھ ساكنًا في األكثر لنقصھا عنھ في الفضلـ وإنما لم تحرك عند مالقاتھا س:"٣/١٢٧٥ في صب- ٧

  ." فقصدوا بحذفھا وإبقائھ محركًا إظھار شرف االسم بتشریف ما یختص بھ على ما یختص بالفعل الذي ھو دونھ،الفعل وھو في االسم
اضربا واضربنا، فیمدون، وھو قیاس قولھم، ألنھا تصیر ألفًا، فإذا : في الوقف- وناس من النحویینأي یونس–ویقولون :"٢/١٥٧الكتاب  في - ٨

 .٢/٦٦٥االرتشافانظر و".اجتمعت ألفان مّد الحرف، وإذا وقع بعدھا ألف والم أو ألف موصولة جعلوھا ھمزة مخففة وفتحوھا
  . تبدل ألفًا وتفتح٢/٦٧٤ في المساعد - ٩
 .٢/١٥٧ الكتاب- ١٠
  ". أي على ما إذا ولیھا ساكن ولم تكن بعد األلف:"٣/١٢٧٦ في صب- ١١
 : وقولھ،ون التوكید في اضربن الغالمن واأللف الفاصلة بین نون النسوة و، أي ألف التثنیة من اضربا الغالم:المدابغي قال :"٣/١٢٧٦ في صب- ١٢

 ، حتى من المثال األول وھو الموافق لما في النسخًاكالم الشارح حذف األلف لفظًا وخطوالمتبادر من . ھـوالنون أي نون التوكید الخفیفة في المثالین ا
 ." في المثال األول كما ال یخفى على العارفًاوالقیاس إثباتھا خط

  ."یوقف": في ط- ١٣
   ."وقعت ": في د، وفي ط، وص- ١٤
 .٤/١٠٢، وھشا ٢/٧٠مرو ،٢/٦٦٥، واالرتشاف ٣/١٤٢٠انظر شرح الكافیة  - ١٥

 ب/٢٢٨
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" هل ترِضبو "؟ن " هل تبِرِض١"؟ن  عليهما  إذا وقفت  :" رِهل تضو ،"؟ونَب " هل تبِرِض؟ني" الواو والياء ونون     برد 
٢ احلذف سببِ لزوالِفعِالر.  

 ]أَبلَـوـدهـنـا بفَـع ـدـتقْف     ا ـفَـحٍ ألاًـو  قُـكَمي ـا تفَ"ولُ فـقفَ"  "ناـق"[  

   )فَا   وحٍ ألفَت دعا بهلَندقْفاً  ...أَبأي)  و:  ٣ الوقف، وذلـك    ألجلِ : أي ؛حتمل أن يكون مفعوالً له     واقفاً، وي 
ي  (،نوينلشبهها بالتقُولُ فا تفَ"كَمقفَا" :"نلَ﴿ : ومنه،٤ )"قن١٥: ٩٦سورة العلق[ ﴾اًعفَس[،لَ﴿ وكُياًنو﴾ ]١٢سورة يوسف :

  :٥وقوله، ]٣٢

٤٨ – ]صاملَبِـوذا الن نوبِـصال ت نـسكَنه  [     عالَ تـوـبالش اَهللاـيطَـدـ فَانَ واـاعدب  
  :٦وقوله

٢٨ -ي نثْـ فَمي لَم ـكبِأع ـأراضِ قَومـرـفَ       هـإنبرـ ال ي واقـرـصاـ َألثْ اتأَر  

  :٧ كقولهف وال وقْها لغري ساكنٍفُوندر حذْ

٤٩ –ـ اضنع ـرِباهلُم طَـك ـوماـارِقَه       ]برـضبالس ـكنقَو طالفَــو سِـسر[  
  :٨وقوله

٥٠ – ]قَاًـالفـخـ لفَي ني ملأيـور ـالَةه[       ـكَملَ الييلَ قَبـا قذْكَـومِ خت فاـال٩ ر  

اءةُمل على ذلك قروحم لَأَ﴿: ١٠ قرأنمن شرلَح كص در١: ٩٤الشرحسورة [ ﴾ك[.  

                                                
 .٢ د، وطالمثبت منالصحیح ما ، و في الموضعین، وھو غیر مناسب في األصل بتشدید النون - ١
 .٢/١٥٥ انظر الكتاب - ٢
 ."قلبھا ألفًا بعد الفتحاسم اإلشارة راجع إلى حذفھا بعد الضم والكسر و:قال المدابغي:" ٣/١٢٧٧ في صب- ٣
 .١ من ط"قفا:قفن..... واقفًا: أي" سقط - ٤
  فـإّیـاك والمیتـات ال تـأكـلـّنھـا       وال تأخذّن سھمًا حدیدًا لتفصدا:"  بروایة١٠٣ البیت من الطویل، لألعشى في دیوانھ - ٥

  "وذا النُُّصب المنصوب ال تنُسَكّنھ      وال تعبـد األوثـان واهللا فـاعبدا                                                                    
، وشا، وزھر، )نصب(، واللسان٣/١٤٠٠، وشرح الكافیة٤٨١، والمفصل ٢/٦٧٨، وسر صناعة اإلعراب ٢/١٤٩الكتابالشاھد لألعشى في و 

  .٢/٢٠٨زھر و، ٥/٥٣٣شا و، ٤/١٠١ورد في ھشا . ٥/١٤٩والدرر
 . إبدال نون التوكید الخفیفة للوقف ألفًا:اعبدا، وجھ االستشھادف: موضع الشاھد

 .  والشاھد في إبدال نون التوكید الخفیفة للوقف ألفًا.مّروقد  البیت من الطویل، - ٦
لشاھد لطرفة في ا ووذكر فیھ عن أبي حاتم أنھ مصنوع علیھ،١٦٥ ، ونوادر أبي زید١٥٥ دیوانھ ذیلرح، لطرفة بن العبد في ـ البیت من المنس- ٧

. ١١/٤٥٠، والخزانة ٢/٥٦٨، واإلنصاف ١/١٢٦، والخصائص ٢٥٧لخلیل  المنسوب لجملال بال نسبة في وھو .٤/٣٣٧، والمقاصد)نون(اللسان
  . أو مقدَّم رأسھ، ما بین أذنیھ من الرأس:قونس الفرس و.٤٦١یو سو ،٣/٦٧٤ وشا ،٢/٧١مرو، ٦٣١ورد في نا 

 .حذفت نون التوكید الخفیفة من الفعل لغیرساكن أو وقف، وھذا نادر: ستشھاداضرب، وجھ اال: موضع الشاھد
، ٤/٣٤٥المقاصدو ،٧/٨٤، والحیوان ٢/١٨٧ البیان والتبیین ، وھو بال نسبة في٢٣٢للحطیئة في مجمع األمثال للمیداني  البیت من الطویل، - ٨

  . ضعف الرأي :یالةوالف. "خالَف تعرِف: " وفیھ٢/٧١ورد في مر . ١١/٤٥١والخزانة 
 .حذف نون التوكید الخفیفة من الفعل لغیر ساكن أو وقف، وھذا نادر: خالَف، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .٢/٧١ في مرإلى ھنا مذكور" وندر حذفھا"من قولھ   الكالم- ٩
 كقراءة بعضھم "لم"ـیاني أن بعض العرب ینصُب بوزعم اللح :"٣٦٥في المغني  و.٢/٣٦٦ القراءة منسوبة ألبي جعفر المنصور في المحتسب - ١٠
   أْم یوَم ُقدْرأیوِم لم ُیقدَر... في أيِّ یوميَّ ِمن الموت أفّر                          :وقولھ) ألْم نشرَح(

 بلم، وحذف توكید المنفي:  ثم حذفت نون التوكید الخفیفة وبقیت الفتحة دلیًال علیھا، وفي ھذا شذوذان،"ْنُیقدَر" و"نشرَحْن" :وخّرجا على أن األصل
  ".النون لغیر وقف وال ساكنین
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  : ١خامتة    
   أجاز للو ٢ يونسإبدالَ ٣قف  واواً يف حنو  ٤ أو  ياءً  اخلفيفة : "اخيِشـ " و"ن اخشـ ": ، فتقـول "نْو اخيِش٥"ي، 
  بعـد كـسرة     وياءً ،ة بعد ضم  ها واواً  عنه إبدالُ  لَق وقد ن  ،"اوشاخ" و ٧"يشاخ" :٦ه يقول  وغري ،"اووشاخ"و

ـ ": ٩ه قـال  فإن،لِّتعما قال بذلك يف املُ   إن  يونس  على أنّ   سيبويه يدلُّ   وكالم .٨مطلقاً ا يـونس فيقـول  وأم: 
"اخشوو "او "اخيِشي" يزيد  والياءَ  الواو    بدالً من الن     ون اخلفيفة من أجل الضة والكسرة م"    اظم ، وهو ما نقله الن

١٠سهيليف الت.   
    وإذا وقـد باخلفيفة بعد األلف على مذهب يون       على املؤكَّ  ف أُ /نيس والكوفي بلَدألفاً ت . على ذلـك     نص 
ـ : ١٥ وقيل .١٤اـمهرِدقَ بِ ١٣مدت بني األلفني ف   عمجي: ١٢يلم ق ثَّ. هقَ وافَ ن وم ١١يبويهـس  ذفـبل ينبغي أن حت
   . األوىلفون وحذْ من النةلَدب امل١٦ُ بقاُءردقَ وي،ماداهـإح
    ١٧ةويف الغر :" على   إذا وقفت "رِاضانْب" على مذهب يونس زدت ون ألفاً عوض الن،فاج تمفهمزت ؛ ألفانع 
  . أعلم٢٠سبحانه وتعاىل  واهللا١٩."اْءنبرِاض" ":انْنبرِاض"ه يف  وقياس. انتهى١٨.""اْءبرِاض" :انية فقلتالثّ

                                                
  .٧٢-٢/٧١برمتھ في مر كالم الخاتمة - ١
  .٢/١٥٥ انظر الكتاب- ٢
  ".للواقف: " في د، وط، وص- ٣
  ".و: "في األصل - ٤
 .، وھوخطأ"اخَشي" :١في ط - ٥
 ثم وقفت عندھا لم تجعل مكانھا یاء وال واوًا، وذلك  أو مضمومًاوقال الخلیل إذا كان ما قبلھا مكسورًا:" ٢/١٥٥ ھو الخلیل كما ورد في الكتاب- ٦

في و ."وقول العرب على قول الخلیل"... اْخَشْوا"وللجمیع وأنت ترید النون الخفیفة " اْخَشْي" ك للمرأة وأنت ترید الخفیفةقول
  .واهللا أعلم". اْخَشوا، واْخَشْي، وُرّد بأّن المقیس علیھ لغة ضعیفة، وھي لغة أزد السراة، وال یقاس على الضعیف:" وغیره یقول:"٢/٦٧٥المساعد

  ."اْخِشي:"٢طفي  - ٧
  .٢/٦٧٥، والمساعد ٢/٦٦٥ انظر االرتشاف - ٨
 .٢/١٥٥ الكتاب - ٩
٢١٧ - ١٠. 
  ".نّص على ذلك سیبویھ عن یونس ومن وافقھ:"٢/٧٢ وفي مر .٢/١٥٧ الكتاب- ١١
  .٢/٦٦٦، وورد القول بال نسبة في االرتشاف ٢/١٥٧ نسب القول في الكتاب إلى یونس - ١٢
  ".فیمّد:" في د، وط، وص- ١٣
  ."بمقدارھما ": في ط، وص- ١٤
 .٢/٦٦٦ ھو رأي أبي حیان في االرتشاف - ١٥
  ."كإبقاء": في د- ١٦
رح اللمع البن جني، ـھـ، والكتاب ھو ش٥٦٩نة ـعید بن المبارك بن علي بن عبد اهللا اإلمام ناصح الدین توفي ســ كتاب الغرة البن الدھان س- ١٧

صاحب  أبو حیان النص المذكور منسوبًا إلى ونقل. ا ذكر، منھ مخطوطات بدار الكتب المصریةوالغرة غیر مطبوع، وھو ثالث مجلدات على م
  .٢/٦٧٥ وانظر المساعد .٢/٦٦٦الغرة في االرتشاف 

  .٢/٦٧٥، والمساعد ١/٣٧٢، وشرح التسھیل للمرادي٢/٦٦٦، واالرتشاف ٢/١٥٧ انظر الكتاب - ١٨
 . من د"اضربناء.... إذا: وفي الغرة" سقط - ١٩
  .من د،وط، وص" سبحانھ وتعالى"ت عبارة  سقط- ٢٠

 أ/٢٢٩
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١ـــمـا الَ يـنرِفـص  

  

    ل الكتاب   قد مراألصلَ  أنّ ٢ يف أو   يكونَ  أنْ مِ يف االس  م عر باً منرِص فاً، وإن ما يرِخجه  عن أصل  ه شبهبالفعل  ه 
ـ  م تيـة  من الوجـوه اآل    هعاً بوج  فر ه بكونِ  الفعلَ  شابه  وإنْ .ينِ ب ٣اندع بال م   احلرف  شابه  فإنْ .أو باحلرف   عنِ

الصروملّ. فبيانَا أراد ما ي منعالص رفبدأ بتعريف الص فقالرف  :  

)ـالصت فـرـنأت ـوِينـى مـباـنـي       عـمكُىـني ـ بِهسكَـونُ االأَم ـماـن(  

 ٦جرِخ م)إخل ..اًنيبى متأَ( : وقوله.٥ الكتابنوين، وقد تقدمت أولَ الت أنواع٤ يشملُسن جِ:)نيوِنت( :هفقولُ   
لا سوى املُ  معرِب  عنه بالص ر باملعىن الذي يكون به      ف، واملراد )أي ) أمكن االسم :   زائداً يف الت نِكُّم :على  بقاؤه 

؛أصلهأي أن ه مل يبِشهفَ احلرف يبفَ وال الفعلَ،ىن يمن٧ع منالص فر .  

  : ٨تنبيهات   

   ٩لاألو:  ما ذكر ه الن من أنّ  اظم  الص رف  هو الت نوين  ١٠ وقيل .قني احملقّ  هو مذهب: الص رف  هو اجلر  والت نوين 
  . معاً
ـ  ه من تنوينِ   على غريِ  فر الص قلَطْ، وقد ي  رف هو املشهور   بالص ١٢نِكُّم الت ١١ تنوينِ  ختصيص :اينالثّ    الت كريِن 

والعضِو١٣ واملقابلة .  
                                                

  ".باب ما ال ینصرف: " في د- ١
  .)١/٥٥(١و طب، /١١األصل  - ٢
 ."أي معارض لشبھ الحرف:"٣/١٢٧٩صب في - ٣
  ."جمیع أنواع: "١ في ط- ٤
  .)١/٣٠ (١و طب ، /٧األصل  - ٥
  ."فخرج: "١ في ط- ٦
 . د في"من"لیست - ٧
 .٢/٧٤ مر ورد أغلب ما في ھذه التنبیھات في - ٨
  .٢/٢١٠ انظر زھر - ٩
، والزمخشري في ٧٥  في اإلیضاح الفارسيأبو عليو ،٢/٧٩، وابن السراج في األصول ٣ بذلك الزجاج في ما ینصرف وماال ینصرف قال- ١٠

 .٨٦-١/٨٤جب ، وإیضاح ابن الحا١٠٣، ومسائل خالفیة في النحو ١/٧٢وانظر اللباب  .٣٥ المفصل
صرف، إشعارًا ببقائ ھ عل ى    وھو الالحق لالسم المعرب المن؛تنوین التمكین: األول:  أقسام التنوین عند سیبویھ خمسة" :١٤٥ في الجنى الداني    - ١١

وال یطرد في . ویھسیب: نحو ویطرد فیما آخره ویھ، ، وھو الالحق بعض األسماء المبنیة، فرقًا بین معرفتھا ونكرتھا ؛تنوین التنكیر : والثاني .أصالتھ
. م سلمین : مسلمات، ألنھ یقابل النون في جمع المذكر، نح و :  وھو الالحق لما جمع بألف وتاء زائدتین، نحو  ؛تنوین المقابلة : والثالث .أسماء األفعال 

إما جملة، : عوض عن مضاف إلیھ: وعانوھو ن. تنوین العوض: والرابع .عرفات، بعد التسمیة: وتھ في نحوولیس تنوین الصرف، خالفًا للربعي، لثب
فالتنوین في ذلك عوض من الیاء المحذوف ة بحركتھ ا،   . جوار، وغواش: وعوض من حرف، نحو. كل، وبعض، وأي: یومئذ، وإما مفرد، نحو   : نحو

وھو تنوین یلحق . وین الترنمتن: والخامس .ھو تنوین الصرف: وقال األخفش. طھو عوض من حركة الیاء، فق: وقال المبرد والزجاجي. عند سیبویھ
وھذا التنوین یلحق االسم، والفعل، . تجانس حرف الروي ألن الترنم مد الصوت بمدة، الروي المطلق، عوضًا عن مدة اإلطالق، في لغة تمیم وقیس

  ."والحرف
  ."التمكین:" في د، وط، وص- ١٢
 ."فًاة صروقد یطلق على غیره من تنوین التنكیر والعوض والمقابل:" في د-١٣
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قابلـة   للم/ه تنوين إذْ؛ املذكور١نوينلتا ه فاقد مع أنفرِصنه م فإن "اتملسم"ى من كالمه حنو     نثْست ي :الثُالثّ   
كما تقدلَم٢ الكتاب أو .  

 وهـو  ،نـوين  الت يف آخـره  ألنّ؛وت وهو الص،يفرِ من الص:٣ فقيل؛فرِصنلف يف اشتقاق املُ ت اخ :الرابع   
صوت٤ابغة، قال الن:  

  دـ القَعوِ بِاملَسفـف صرِيـه صرِيـ لَ    ]  اـازِلُهـسِ النحضِ بـمقْذوفَة بِدخي[ – ٥١

 ، من االنـصراف :٦وقيل .اتـ يف جهات احلرك من االنصراف: وقيل .٥ صوت البكرة باحلبل    صوت :أي   
 ؛جوعوهو الر فكأن  ه انصرف  ٧ وقال يف شرح الكافية  . الفعل عن شبه :"سمه نصرفاً النقياده إىل ما يـصرفُ ي م

  . انتهى. ١٠". من وجوه اإلعراب إىل غريهه وج٩نم تنوين إىل تنوين، و عدم٨ِنع

 ١١ا إحدامه مرجع،تان خمتلفتانا فيه فرعي إم االسمِرف هو كونُبه الفعل يف منع الصشـر من ب املعتواعلم أنّ    
 على  ةًل فرعي ـ يف الفع  ، وذلك ألنّ  ١٤تني الفرعي امـة تقوم مق   فرعي ١٣أو . األخرى املعىن   ومرجع ،فظ اللّ ١٢إىل

 ،١٦فاعلال إىل ه حيتاج ألن؛ه إليه احتياج١٥ يف املعىن وهيةًه من املصدر، وفرعي تقاقُـ اش ١٥ وهي فظاالسم يف اللّ  
 إذا كانت فيه إالّ ١٨مِكْيف احلُ  عليهلُمح بالفعل حبيث يمِـ االسبهشـ  يكمل١٧ُالف امساً، إالّ  ال يكونُوالفاعلُ

ومن ثَ  . كما يف الفعل   ١٩تانالفرعي م فْ كاملُ ف من األمساء ما جاء على األصلِ      رِ صر  ـكرة ك د اجلامد الن"رلج" 
  واحـدة املعـىن فيـه مـن جهـة    فـظ و ة اللّق به ما فرعي   حل وأُ .نوين الت ل زيادةَ مت فاح فه خ  ألن ؛"سرفَ"و

                                                
 ."فاقٌد للتنوین:" في د، وط، وص-١
  .)١/٣٩(١و طأ، /٨ األصل -٢
 .١/٣٨٥ قال بذلك المرادي في شرح التسھیل - ٣
ي دیوان فالبیت من البسیط، و .٣/٥٤انظر األعالم . ولى من الطبقة األشاعر جاھلي:  زیاد بن معاویة الذبیاني الغطفاني المضري، أبو أمامة ھو- ٤

یصف . ٣/٢٦١ورد في شا ). نحض(، )دخس(والتاجوشا، ، )قذف(، )صرف(واللسان، ٧والمسائل المنثورة ، ١/١٧٨، والكتاب ١٦ الذبیاني النابغة
. اللحم: والنحض. اللحم المتداخل؛ یرید أنھا مكتنزة اللحم صلبتھ: الدخیسو. ؛ للحم الذي كثر على جسدھامقذوفة أي مرمیة باللحمالنابغة ناقتھ بأنھا 

. وقد یكون من ُجُلود اِإلبل َأْو َأْوَباِرھا،َحْبٌل ِمن ِلیٍف و ُخوٍص: والمسد. البكرة: والقعو. لھ صوت إذا حّك الناب الذي تحتھ: لھ صریف. نابھا: اوبازلھ
  .وَمَسَد الَحْبَل َأَجاَد َفْتَلھ

 .أنھ ورد بمعنى الصوت: صریف، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  ).صرف(الصحاح و ،١/١٦٥لسیرافي بن ایھ ال شرح أبیات سیبو انظر- ٥
 .١/٨٦ابن الحاجب في اإلیضاح  قال بذلك - ٦
٣/١٤٣٤ - ٧.  
إلى ما ھو عدم :تقدیره ) ما(لبیان ما وقعت علیھ ): من:"( تعلیق للتواتي أثبتھ المحقق عنھ یقول فیھ٢/٧٤مر، وفي حاشیة "من"شرح الكافیة  في - ٨

 ." )من عدم(ف على معطو) من وجھ(مشابھة الفعل، و
 ".عن"ط، وص  في - ٩
والظاھر أن القول األول والثالث مفرعان على أن الصرف ھو التن وین وح ده، والث اني والراب ع عل ى أن ھ         : قال المدابغي :" ٣/١٢٨١ صب في   - ١٠

  ."التنوین والجر
  ".إحداھا":١ في ط- ١١
 . د، وط، وصفي" إلى"لیست  -١٢
 ".وإّما: "ص كذا في األصل، وفي د، وط، و- ١٣
، وت ارة ی راد منھ ا س بب الك ون      واعلم أن معنى فرعیة الشيء كونھ فرعا عن غیره، لكنھا ھنا تارة یراد منھا الكون فرعاً   :"٣/١٢٨١صب في   - ١٤

  ."، وقد استعمل الشارح األمرین فتنبھفرعًا
 ."وھو": خالفًا للنسخ األخرىد في األصل وفي - ١٥
  ."فاعل": في د، و ط، وص- ١٦
 ."وال": د، ط، وص في- ١٧
 ."وھو منع التنوین الدال على األمكنیة:"٣/١٢٨١صب في - ١٨
  ."ةالفرعی": في د- ١٩

 ب/٢٢٩
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ـ    "الميجأُ"ـفظ كه من جهة اللّت، وما تعددت فرعي ١"مهِيرد"ـك ـ "ـ، أو مـن جهـة املعـىن ك حضائ" 
ـ حأَ"ف حنو رص ومل ي.به بالفعلـ الشة كاملَ بتلك الفرعيرصه مل ي ألن ؛٢"ثامطَ"و ألنّ"دم   تني  فيـه فـرعي

ـ ا كَ عريف، فلم  الت / وهو ؛ األخرى املعىن   ومرجع ، الفعل  وزنُ ٤وه و ؛فظ اللّ ٣ إىل  إحدامها  مرجع ،خمتلفتني لَم 
شبههلَقُ ثَلِ بالفعلَقَ ثفلم يدخلْلِ الفع نوينه الت،مفتوحاً وكان يف موضع اجلر  .  

   عةُ املانِلُلَوالعمن الص رف تس٥ك جيمعها قولع:  

ـعدوتـلٌ ووص ةٌـرفَـثٌ ومعـأنيـف       ـوعـجمثّةٌـم ـ جمثّـم ـركيـ تعب  

  ٦بـيرِقْ تلُوـذا القَـ وهلٍـعـنُ فزوو       فـا ألـلهـ قَبنـ مدةًـ زائونُـنـوال

   ة منها املعنوي :لَالعمية والوصفية، وباقيها لفظي.في منأشياء مع الوصف ثالثةُع  :العـ كلُد"ثْمالثثُ" و"ىن" ،
نُووز الف أَ"ـل ك عحوزيادةُ "رم ، ـون ك األلف والن"كْسانر".وي منـ : الثةة هذه الثّع مع العلمي ـ ع"ـك رم" 

 ركيب، والت "بنيز" و "ةحلْطَ"ـ ك أنيثُ، والت "يماهربإِ"ـ ك ةُمالعج:  وهي ؛ أخرى ، وأربعةٌ "انورم" و "ديزِي"و
   ٩.الًصفَه م، وسترى ذلك كل٨َّ"ىطَرأَ"ـ ك اإلحلاقِفل، وأ٧َ"برِكَي دعم"ـك

   ومجيع   ما ال ينصرف   اثنا ع شمخسةٌ ١٠ منها : نوعاً ر     ال تنصرف يف     وسبعةٌ . وال تنكريٍ   ال تنصرف يف تعريف 
التعريفوتنصرف وملّ. نكري يف التا شرع يف بيان املوانع بدأ مبا مينعه أَ يف احلالتني ألنكَمنفقالعِ يف املن  :  

  )عـا وقَـفَميـواه كَـذي حـرف الَّـص      ع ـاً منـلَقـث مطْـأنيـف التـألـفَ(

ا مفَيكَ( ما هي فيه     فر ص عنمت -)اًقلَطْم( :راد بقوله وهو املُ -  ممدودةً أو كانت   أنيث مقصورةً  ألف الت  :أي   
قَوواًءـ س: أي)عـ ككرةً ن وقع"كْذو"ىر "صحـ ك، أم معرفة١١ً"اءر"رضو١٢"ىو "رِكَزرداً كما ـ، مف"ءاي

                                                
أما دریھم ففرعیة اللفظ فیھ كون لفظ التصغیر فرع التكبیر، وفرعی ة المعن ى التحقی ر، وجھتھم ا واح دة      :"٢/٢١٠زھریة العلیمي على    ـ في حاش  - ١

 ."وھي التصغیر
أجیمال تصغیر أجمال جمع جمل، فیھ فرعیة التصغیر عن التكبیر، والجمع عن اإلفراد، وجھتھما اللفظ، وحائض :"٢/٢٠٩ في المصدر السابق - ٢

التأنی ث م ن العل ل    : ق ال الم دابغي  : "٣/١٢٨٢ ص ب  وف ي  ."وطامث فیھما فرعیة التأنیث عن التذكیر، والوصف عن الموصوف، وجھتھما المعنى      
  ."لزوم التأنیثالراجعة إلى اللفظ، واألحسن أن یقال 

  . د، و ط، وصفي "إلى"لیست  - ٣
  ."ھي": في د، وط، وص- ٤
 شرح الرضي للكافیة  الكافیة انظرابن الحاجب فيا م، وأوردھ٢٧٢ا ابن األنباري في أسرار العربیة م ذكرھالبیتانو". قولھ:"في د، وط، وص - ٥
١/١٠١. 
 وقول ھ ث م تركی ب أي    ، وقول ھ ومعرف ة أي علمی ة   ، وقولھ وتأنیث أي لفظي أو معن وي ،أي تقدیري أو تحقیقي) عدل: ( قولھ :"٣/١٢٨٢صب في   - ٦

 وتعیین ما یمنع ، وقولھ وھذا القول تقریب أي ألنھ لیس فیھ تعیین ما یستقل بالمنع، وقولھ من قبلھا ألف أي زائدة، وقولھ زائدة حال من النون،مزجي
 ."مع الوصفیة وال بیان الشروط المعتبرة في بعضھا

   ."معِد َیْكِرب" :، وص١ في د، وط- ٧
 .)أرط(اللسان، و١٧٠أبنیة الزبیدي انظر . لھا ُعروق ُحْمر یدبغ بورقھا َأساقي اللبن فَیِطیب َطْعم اللبن، الرماُلشجر منبتھااَألْرطاة  أرطى جمع - ٨
 ."مفصًال...... ویة منھاالمعن"  من د سقط- ٩
  . ط، وص في"منھا "لیست - ١٠
  ."صحرى":األصل خالفًا للنسخ األخرى في - ١١
 .١٧٠ أبنیة الزبیدي انظر . علم على جبل بالمدینة- ١٢

 أ/٢٣٠
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ـ، أو مجعاً ك   مر"جرأَ" و "ىحصاءقَد"   ١م، أ ، امساً كما مر ـ ك ةًفَ ص"حو "ىلَب "حماءر." ـ  وإن  ٢تتقلّـما اس
 ها قائمةٌ باملنع ألن؛  شيئني مقامـ   ملا هي فيهها الزمةٌوذلك ألن ـ، خبـالف التاء فإن   هـا يف الغالـب مقـدةُر 

ـ   عالمت من جهة لزومِةٌ وفرعي،أنيث الت/ من جهةةٌ فرعي٣ث باأللفال، ففي املؤن  ـاالنفص ث ه، خبـالف املؤن
ألنّ ٤ وإمنا قلت يف الغالب    .اءبالت   من املؤن  ث بالت   عنها استعماالً، ولو قُ    اء ما ال ينفك ه عنها ر انفكاكُ دجِلوله  د

ـ ك نظري"همزفإنّ "ة  ولو قُ  ، استعماالً ٥ له اء مالزمةٌ  الت ه عنها لكان  ر انفكاكُ د: "هـ ك ٦"اًزم"لكـن   ٧"مٍطَح 
"مطَح"م ستعو،لٌم "هزم"غري ستعملٍ م.وم ناملؤن ث بالتولو قُ، عنها استعماالًاء ما ال ينفك ه عنها ر انفكاكُد

 له مل يوجد  ـ ك  نظري"ذْرِية" و ٨"ةحقُورفلو ق٩ُ"ع ،تاء قوطُـر سد "رِذْحوتاِء"ةي  "عقُرمـا ال   لزم وجدانُ"ةو 
له، إذ ليس يف كالم العرب        نظري "فعلفَ" وال   "يلُعأنّ ، إالّ ١٠"و  وجود اء هكذا قليلٌ التفال اعتداد  به، خبـالف  

األلف ول ؛ هكذا إالّها ال تكون     فإن  ذلك عومخامسةً لت   خـامسٍ  صغري معاملـةَ   يف الت   فقيـل يف     أصـلي ،
 ١٢ريي فلم ينلها تغبِكَّر املُزِج ع معاملةَاُء التوملت وع،"جرِيفَس" ":لجرفَس" كما قيل يف ،"رقيرقُ": ١١"ىرقَرقَ"

التصغري كما ال ينال عجفقيل يف ،ب املركَّز "زجةاج:" "زجيةج".  

  : ١٣فرعان   

   ١٤لاألو:  إذا مس ـ ب يت"من قولك  "تالْك : "قامت لْ كا جاريتيك ت" منعت الص رألفَ ألنّ؛ف وإنْ.أنيـث ها للت  
مسيا من قولك   ت : "رأيت لْ كتأو   "هماي "لْك١٦ يف لغة كنانة   " املرأتني ١٥يِت ص فْرألفَ  ألنّ ؛١٧ت   م نقلبةٌها حينئذ 

فليستأنيث للت .  
ـ  مس مث٢٠ّ"ىلَبيا ح" : فقلت،١٩ عند من أجازه،١٨ على لغة االستقالل  "يوِلَبح" تم إذا رخ  :اينالثّ    يبـه  ت 
صفْر٢١تل يف تا ذكرم "لْك٢٢".ات  

                                                
  ."أو": ١ في ط- ١
 . یقصد ألف التأنیث- ٢
 .١ من ط"باأللف" سقط- ٣
 ."التاء في الغالب مقدرة االنفصال:"  قال- ٤
   ."مالزمة فیھ":١ في ط- ٥
 ).ھمز(انظر الصحاح والقاموس واللسان . از یقال رجل ُھَمز وُھَمَزة  للعّیاب الغّم- ٦
  ).حطم(، والصحاح والقاموس ٩٢ أبنیة الزبیديانظر . عنیف قلیل الرحمة:  رجل ُحَطم- ٧
 .الحذریة القطعة الغلیظة من األرض): حذر( في اللسان- ٨
 .الدلو: العرقوة): عرق ( والتاج في اللسان- ٩
 ." َفْعلوه":١ في ط- ١٠
 .قرقرى بلٌد بالیمامة :)قرر( في التاج- ١١
  ."تغّیر":  في ط، وص- ١٢
  .١/٣٨٦، وشرح تسھیل الفوائد للمرادي ٢/٧٥مر بتمامھ في  التالي ورد الكالم- ١٣
 .٢/٤٣٩) ٦٢( انظر اإلنصاف مسألة رقم - ١٤
 ."كلَتا":١ في ط- ١٥
  ."فقط" كلتي المرأتین" راجع لقولھ  فقولھ في لغة كنانةأي الذین یعاملون كال وكلتا معاملة المثنى وإن أضیفا إلى ظاھر،:"٣/١٢٨٤صب في - ١٦
  .٢/٨٥٢ االرتشاف - ١٧
  ."أّنھا لغة من ال ینوي الحرف المحذوف" : ٢/٧٥مر  إحدى مخطوطات شرح المرادي كما نّص المحقق عن ابن غازي  ورد في حاشیة- ١٨
  ." من أجازه في ھذا الوزن:یعني":  ورد في المصدر السابق نفسھ - ١٩
  ."أي بحذف یاء النسب للترخیم، ثم قلب الواو ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا:" ٣/١٢٨٤صب في - ٢٠
  .٢/٨٥٢ االرتشاف - ٢١
  ". في كلتاذكرلما : "١في ط و."انتھى" زیادة  دفي - ٢٢

 ب/٢٣٠
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 ]ائزـوا فَعالَنَـد ي وفـصفــ سـلم        ـمنى بِـ أنْ يـاِء تـترخ ـأنيثـتم[  

   )الَنَ وا فَعدائز (فَربالعطْ ع ف  مري يف    على الض)م٢ أي ،١)عن: ومن ٣ع صر ـ فَ"  أيضاً زائدا مِـ االس ف ؛"النَع 
 ومها األلف ونُ والن)  ي وفصف ملس ... متخ ى بتاِء تأنيثرن أنْ يم( ألنّاإم فَ"ه ثَ مؤنـ "ىلَع ـ "ـ ك كْسانَر" 

 ٥ لكـبريِ "نَلَحيـا :" له حنو  ثَه ال مؤن   ألن اوإم .هفر ص عِن على م  /قفَ، وهذا مت  ٤"مِد من الن  انَمدن" و "انَبضغَ"و
ـ عفَ"وداً فلـه  ـج و"ىلَعفَ" له  مل يكنه وإنْ  ألن ؛ أيضاً ٧هفر ص عن م حيح والص ،٦حية، وهذا فيه خالف   اللّ  "ىلَ

 ٨اتقديراً، ألن  لو فرض   فَ" لكان   ثاًنا له مؤنفَ" أوىل به من     "ىلَععألنّ ،"ةالن  فَ"  بابفَ النعىلَع" من بـابِ    أوسع  
ـ   ١٠"رآد" و ٩"رمكْأَ" ف صر عِ على من  اعِـ اإلمج  بدليلِ ، الوجود مِكْ يف ح  قدير، والت "ةالنعالن فَ عفَ" ه ال   مع أن

رِ له، ولو فُ   ثَمؤنض  ثٌ له مؤن أنْ  ألمكن   يكون كمؤن أَ" ثروأنْ ،١١"لم   ث   يكون كمؤن"أحرم" لكن ، ح ه لَم
   . نظائرهةرثْ أوىل لكَ"رمحأَ"على 

   واحترفَ" من  زالّ"النع فَ"ثه ذي مؤنعةالن"فإن حنو ه مصروف "ندم ان مـناملن ـ اد مة وندـ م ـ " و"ةان سان فَي
وسفَيةان."وقد ج معاملصن فَ"  على ما جاَءفعثه فَالن ومؤنع١٢ يف قوله"ةالن:   

  اـالنت حبإذَا استثني               اـ لفعالَنىأَجِز فَعلَ
  اـصحيان وسيفَانا و               اـدخنانا وسخنانو

وصا ووانج الَّناـع               قَشـوانصا وماناـو  
وومتاـان ونانمبِ               اـدأتوهـع ن انرصاـن  

  واسترِدعليه لفظان ومها  ك : "خملُ"انٌص يف ةٌغ "خملْأَ" و،١٣"انصيف "انٌي "لْش أَكبليـة  كبري اإل:١٤ أي"اني، 
   :١٦ه بقوله أبيات١٥ املراديحارِ الشلَيذَفَ

  اـانـيألْ لَى لُغة وع               وزِد فيهن خمصانا
                                                

  . من د")منع(في .... رفع" سقط - ١
 .٢/٧٦مر في التالي بما فیھ من تنبیھات الكالم معظم  - ٢
 ."یمنع": د في- ٣
 ).ندم( وخّص ندمان من الندم ألّن أنثى ندمان ندمانة إن كان من المنادمة، انظر اللسان.من د" ندمان من الندم" سقط- ٤
  ."للكبیر اللحیة": في د- ٥
أة لھا لحیة كبی رة لك ان   ، فلو فرضت امر"فعلى"من صرف فلعدم شبھ زیادتھ بألفي التأنیث، إذ ال مؤنث لھ، ومن منع فلتقدیر   :"٣/٩ في المساعد  -٦

 ."اإللحاق بباب سكران أولى من اإللحاق بباب سیفان، لقلة ھذا وسعة ذاك
 إن الصحیح فیھ صرفھ ألنا جھلن ا النق ل   : یخالف قول أبي حیان:"٣/١٢٨٥صب وفي .٢/٨٥٦ وھذا مخالف لمذھب أبي حیان انظر االرتشاف    - ٧

  ."فھذه المسألة مما تعارض فیھا األصل والغالب فتنبھ. مل بھ اھـ واألصل في االسم الصرف فوجب الع،فیھ عن العرب
  ."ألنھ":١ في ط- ٨
 ".الذكر رْأس الَكَمَرُة):"كمر( في اللسان - ٩

 ". اُألْدَرِة آَدُر بیُِّنرجٌل: یقال. نَفخٌة في الخصیة:  اُألْدَرُة):"أدر( في الصحاح - ١٠
 ).رمل( انظر القاموس واللسان .نالمحتاج المسكی مؤنث أرمل أرملة، واألرمل - ١١
  ". األولاألبیات من الوافر المجزوء أو من الھزج، وتذییل المرادي یعین كونھ من:"٣/١٢٨٦صب في - ١٢
 .ان؛ بالضم والتحریكَصْمرجل ُخ): خمص ( والتاج وفي القاموس.ضامر البطن: رجل خمصان أي): خمص(اللسانو  الصحاحفيو - ١٣
 ).أال(ن الصحاح واللساانظر  - ١٤
الشیخ اإلمام العالم العالمة لسان العرب ترجمان : الحسن بن قاسم بن عبد اهللا المرادي المصري، أبو محمد، المعروف بابن أم قاسم   بدر الدین،  - ١٥

، )رح الت سھیل ش  (: نح وي، م ن كتب ھ   ، أستاذه أب و حی ان ال  مولده بمصر وشھرتھ وإقامتھ بالمغرب، مفسر أدیب ، مقرئالنحوي، عمدة العلماءاألدب  
   .٢/٢١١ األعالمو ،١/٥١٧بغیة الوعاة  انظر. ھـ٧٤٩توفي سنة). عراب القرآنإ(، و)نى الدانيالج(، و)شرح األلفیة(و

  .٢/٧٧مر - ١٦

 أ/٢٣١
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ـ   اليـوم  :٨انُنخـوالـس . ملظْ املُ  اليوم :٢انُنخ والد .ىء غيظاً لتم املُ : وقيل ،نِ البطْ  الكبري :١النُبفاحلَ   .ار احلَ
والس٣انُفَي: الر ويلُ الطّ لُج .والصح٤انُي: الّ  اليوم   ذي ال غيفيه م  .والصو٥انُج:  ـ   الـبعري ـ  الظَّ سـ الياب ره .
٦انُلّوالع: الكثري  وقيل ،سيان الن : والقَ.  احلقري جلُ الرشال :انُو د٧قيق/ اقَ السواملَ. نيواملَ. ئيم اللّ :٨انُصـ و ٩انُت: 

البليد املي القلب ت  .والنداملُ :انُم نادم، ا   أم"ند١٠"انم من  الن فَ مِد غير م صرم إذْوف ـ "ثه ؤن ندىم" وقـد  مـر  .
والنص١١انُر:واحد الن ىصار.  

  : ١٢تنبيهات   

  : ني فيهت الفرعيقِ لتحقُّفر من الص"انَركْس" حنو عنِما م إن:األول   

   أمة املعىن فألنّا فرعية فيه الوصفي،ألنّ؛ عن اجلمود وهي فرع فةَ الصحتتاج إىل موصوف ي نساها إليه معنب، 
ال حيتاج إىل ذلكواجلامد  .  

   وأم فظ فألنّ ة اللّ ا فرعي  فيه الزيادت  ني املضارعت ني أللفي التحنو ١٣ يفأنيث "حماءر"يف أن   هما يف بنـاء خيـص 
 كمـا ال  ،"ةانركْس" :قال فال ي،اءهما التهما ال تلحقُث، وأن  املؤن  خيص  يف بناءٍ  "اءرمح" ألفي    كما أنّ  ،ركَّاملذَ

قالي: "حممع أنّ  ،"ةاَءر  من كلّ  لَ األو   من الز يادت والثّ ،ني ألف  اين حرف يعب ـ فْأَ"م يف    به عـن املـتكلّ     ر لُع" 
  .فر من الصعنت امتان الفرعي املذكورِ"انركْس" يف حنو ا اجتمع فلم،"لُعفْن"و

   ما مل تكنِ  وإن مع أنّ -  مانعةًة فيه وحدها الوصفييف الص ـ ، يف املعىن كما سبقةًفة فرعي فـظ   يف اللّةً وفرعي
نكري، ة والت ها كاملصدر يف البقاء على االمسي      ألن ؛فةفظ يف الص  ة اللّ  فرعي فع لض -  من املصدر   االشتقاق ١٤وهي

 لذلك كما يف  باجلملة صاحلٌ واملصدر،ف فيها إىل املوصوث معىن احلدةبس نِ من إىل أكثرها االشتقاق جومل خيرِ 
"رلٌج ع و "لٌد "درهم ض ر١٥ها من املصدر ، فلم يكن اشتقاقُ   " األمري بم بعفلم داً هلا عن معناه، فكان كاملفقود 
يثِّؤومن ثَ  .ر كان حنو    م "عو "مال "رِشق ذلك فيه  مصروفاً مع حتقُّ   "في.وكذا إن رِما صـ " حنو ف ندمـع  "انم 

                                                
  ).حبل(اللسان والتاج انظر  - ١
  .الدُّخنة لون أسود كالدخان، ویوم دخنان سخنان شدید الحر والغم: )دخن ( والتاجاللسان والقاموسفي  - ٢
  ).سیف(لسان  انظر الصحاح وال- ٣
أبنیة ؛ كذا جاء بالضاد في "ضحیان"ف ولعلھ تصحی .ولم أقف على یوم صحیان. ال غیم فیھ: یوم َصْحٌو): صحا( في الصحاح واللسان- ٤

 . واهللا أعلم.)ضحا(انظر اللسان ، و١/١١١ھمع الو ،١١٩الزبیدي
 ).صوج( انظر القاموس واللسان - ٥
 .عالن أي جاھلرجل ): علل(والقاموس   اللسان في- ٦
 ،قیق بالدال الذي في خط الشارح الّد:"٣/١٢٨٧صبفقال   ما صّرح بھ الصبان في حاشیتھ ودلیل ذلك، وھو تحریف؛"قیقالّر" في جمیع النسخ - ٧

 .)قشا( القاموس والتاج ما فيكذا ، " الدقیق الضعیف: القشوان:وفي القاموس
 ).مصص( انظر الصحاح واللسان والتاج - ٨
 ).موت(ظر الصحاح والقاموس والتاج  ان- ٩
  . من د"وقد مّر" ندمى"من الندم فغیر مصروف إذ مؤنثھ " ندمان"أما " سقط- ١٠
 ).نصر( انظر الصحاح واللسان والتاج - ١١
  ."تنبیھان":١ في ط- ١٢
 ."من": في د- ١٣
  ."وھو": خالفًا للنسخ األخرى في األصل، ود- ١٤
 . دفي "من المصدر" لیس - ١٥

  ب/٢٣١
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 وجود الفرعي؛نيت لض عف فظ فيه من جهة أنّ    ة اللّ  فرعيفيهيادةَ الز /ر املذكَّ ال ختص،وتلحقه الت ث حنو اء يف املؤن
"ندمةان"،يادةُ فأشبهت الزفيه بعض األصول يف لزومها يف حاليت الت أنيث وقَذكري والتبول عالمته، فلم يعتاد . 

وهم بنو أسد يصرفون كلَّ     ، قوماً من العرب   لك أنّ  لذ ويشهد  فَ" على    صفةالنع"، ألن  ـ   هم يؤن اءثونـه بالت، 
 عنـدهم   يادةُ الز ، فلم تكنِ  "ةانشطْة وع انبضة وغَ انركْس" :٢، فيقولون "ىلَعفَ" عن   "ةالنعفَ"ـ ب ١ويستغنون فيه 

  . فر الصن معنم فلم ت،"اءرمح" بألفي شبيهةً

 : الفـاء حنـو   بضم"النعفُ"ـنعان يف غريه من األوزان كمهما ال ي أن)النع فَادزائ( : من قوله  مهِ فُ :٣اينالثّ   
"خملعدمِ،"انص فَ شبههما يف غريه بألأنيثي الت .  

ـ ح" أنيث يف حنو  بههما بألفي الت  ـ لش "النعفَ"ي   بزائد ع املن  من أنّ  م ما تقد  :الثالثّ    مهـو  "اءر   مـذهب 
ـ ةًـلدبون بعد األلف م  ـ لكون الن  عـه امتن  أن ٥د وزعم املرب  .٤يبويهـس م ـ  ن أنيثـ ألـف الت. ومـذهب  

٦نيالكوفيأن هما منعما زائدتا لكون ال يقبالن اهلاَءي،ال للت ٧انتهى.أنيثشبيه بألفي الت.  

 ]ووـصٱ  فـصـلي وو ـأفْ نُ زالَـع        مم ـنوع ـتبِت ـا كَـأنيث"ـأشالَـه"[  

   )ووص  ٱف وو يلصالَ زنُ أفْع...منوعم (صب على احلال من     بالن)وفْ أَ نُزأي )٨الع :     حال كونـه ممنـوع  
) بِت أنيثـا كَ ـت"الَـأش٩أي) "ه: وي ـنمع ـ الصـ اجتم ١٠ رفاع ـ  الو صف  وو  األصـلي زـ فْأَ" ن لع" 
، أو  "لضفْأَ"ـ ك "ىلَعفُ"، أو   ١١"لهـشأَ"ـ ك "الءعفَ"ثه   مؤن ا ألنَ إم: اءأنيث بالت ـ الت لَب ال يق  رط أنْ ـشـب

ألن  كْأَ"ـث له ك  ه ال مؤنو "رم "الثة ممنوعةٌ ، فهذه الثّ  ١٢"رآد  من الص  رف للوص ف األصلي ووز فْأَ" نلع" ه، فإن 
ـ  ـ يف الفعل دون االس١٤ على معىن تدلُّله زيادةً يف أو ألنّ؛١٣ به أوىللُع الف وزنٌ الً يف ـم، فكان ذلـك أص

  فقري، فـإنّ   : مبعىن "لمرأَ"اء انصرف حنو     بالت ثَن أُ  فإنْ /. معىن ه لغريِ  ملا زيادت  لٌى أص ه ملعن  ما زيادت   ألنّ ؛الفعل
أَ"ثه  مؤنرةلَم" لض عتاءَ  شبهه بلفظ املضارع، ألنّ    ف  هأنيث ال تلحقُ   الت.  ١٥ وأجاز األخفش م نه جلَ عه جمـرى   يِر

   . وعلى وزنهه صفةٌ ألن؛"رمحأَ"

                                                
 ."عنھ": في د- ١
 .٢/٨٥٦، واالرتشاف ١/١٥٩شرح الرضي للكافیة و ،)سكر( انظر الصحاح - ٢
 .٢/٧٧مر التنبیھان الثاني والثالث وردا بتمامھما في - ٣
 .٢/١٠ الكتاب - ٤
 .٣/٣٣٥ المقتضب - ٥
 .٢/٨٥٦ االرتشاف - ٦
  . ط، وصفي "انتھى"لیست  - ٧
 ."أفعل": خالفًا للنسخ األخرى في األصل ود- ٨
 .٢/٧٨مر في التالي الكالم معظم - ٩
 ".أیضًا"في ط، وص زیادة  - ١٠
 ."الَشَھِل بیُِّن وعیٌن َشْھالُء، ورجٌل َأْشَھُل العیِن. أن یشوب سواَدھا ُزْرقٌة: الُشْھَلُة في العین):"شھل( في الصحاح - ١١
 .٤٤سبق ذكرھما ص  - ١٢
 ."فإّن وزَن الفعل بھ أولى": في ط، وص- ١٣
 ."معنى"مكان  " زیادة":  في د- ١٤
  .٢/٨٥٩، واالرتشاف ٣/٣٤٢المقتضب انظر  - ١٥

 أ/٢٣٢

 ب/٢٣٢
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منع،لُ قومه: "ـعأَام ر١"لُمغري ألنّ؛ مصروف حكى فيه٢ يعقوب : "ـسةٌنر ٣"الُءم.   

   . به كما سيأيتعتده ال ي فإن؛ العارض عنِرز باألصليتواح

   :٤تنبيهان   

   ـ مثّ:لاألو٥ارحـل الش٦ما ل اء بــتلحقه الت"مو، "لـأَر"رـأُباطعـ وهو القَ؛"اتر ح٧هم ،
   .١٠"ةرـابِدأُ" و،"ةراتـبأُ" و،"ةـلَمرأَ" :٩اـثه مؤن فإنّ،٨اًـح نص ال يقبلُ وهو الّذي؛"رـأُدابِ"و

   أَ"ا أمرض فوا"لمح.أُ"ا ـ وأمـبأُ" و،"راتفال حيتاج هنا إىل ذكرمها"رابِد ،؛اظم إذ مل يدخال يف كالم الن 
عل١١ّهفإن فْأَ"ع على وزن ق املنلع"؛١٢رح الكافيةـا يف شـما ذكرمه، وإنه علّ ألنق املنعلى وزن أ١٣َع صلي 

أي،ليف الفع :الف لُعفْأَ"ـه ب به أوىل، ومل خيصه فيها ولفظُ،"لع :   

 ـفصوٱ و ـيـللَ ص ثَى بِهـا أُنعـلِ تي الفـالَ       فنٌ  أُصزوـالَـ وصوت ن  

  . ١٤ريع وهو اجلمل الس؛"ةٌلَمعي"ه ثّ ومؤن"لٌمعي"وهلذا احترز أيضاً من 

 ،داًعل جمـر   وال الف  ،"لعفْأَ" ال على وزن     ،ذي هو به أوىل    على وزن الفعل الّ    ١٥املنع األوىل تعليق    :اينـالثّ   
  . ١٦"رطيبأُ" :ه ال ينصرف لكونه على الوزن املذكور حنو فإن،رغص من املُ"لضيفَأُ" و"رميحأُ"ليشمل حنو 

ـ   وإنْ ، منـها  دـ واح  كلّ  فإنّ ،٢٠"سٍدُن" و ،١٩"لٍدِج" و ،١٨"لٍطَب" : حنو ١٧وال يرد     ـ  ـ ك الً يف  ـان أص
وعلى وزن ،ةالوصفي فلٍع،لكن نٌه وزم شترفيهك ،ليس الف أوىل به من االسملُع ،٢١. به فال اعتداد  

                                                
  .عاٌم َأْرَمُل وَسنٌة َرْمالُء َجْدَبٌة قلیلُة الَمَطِر والخیِر والنَّْفِع:  ُیقال ،اْلَقِلیُل اْلَمَطِر: ِمن اَألْعواِم  اَألْرَمُل: من الَمجاِز ): رمل( في التاج - ١
: ف، المع روف ب ابن ال سِّكِّیت، إم اٌم ف ي اللغ ة والنح و واألدب، لق ي ف صحاء األع راب وأخ ذ ع نھم، م ن م صنفاتھ              ـس  حاق، أب و یو ـ یعقوب بن إس  - ٢
  .٨/١٩٥، واألعالم ٣١٨البلغة و ،٤٠١-٦/٣٩٥ وفیات األعیان انظر. ھـ ٢٤٣، مات سنة )إصالح المنطق(
  .٣٢٧ إصالح المنطق - ٣
  .٧٩-٢/٧٨ ورد التنبیھان بتمامھما في مر- ٤
محمد بن محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي، أبا عبد اهللا، ب در ال دین، النح وي، م ن أھ ل دم شـــق مول دًا ووف اة، م ن م صنفاتھ             :  یقصد ابن الناظم   - ٥
  .٧/٣١انظر األعالم . ھـ ٦٨٦توفي سنة . ، وغیر ذلك)شرح المیة األفعال(، و)شرح األلفیة(
 . تلحقھ"ما": في د- ٦
  ).بتر(، والصحاح ١١٢أبنیة الزبیدي، و٢/٣١٦ انظر الكتاب - ٧
  ).دبر(، والصحاح واللسان والتاج ١١٢أبنیة الزبیدي انظر - ٨
 .، وھو تحریف"مؤنثھما":١ في ط- ٩

 .٦٣٨ انظر تمثیل الشارح في نا - ١٠
 ."ألنھ": في د- ١١
٣/١٤٥٢ - ١٢.  
 ."القول":  في د- ١٣
، واللسان والتاج ٢/٣٥لسیرافي بن ا، وشرح أبیات سیبویھ ال١/٥٠٧المسائل البصریات ، و٣٥٥، والمسائل الحلبیات ٢/٣٢٥ انظرالكتاب - ١٤
 ).عمل(

 ."الحكم": في د، وط، وص- ١٥
  ).بطر(، واللسان ١/٥١،  والمصباح المنیر)بطر(وانظر الصحاح". مضارع بیطر إذا عالج الدواب: أبیطر:"٣/١٢٩٠ في صب- ١٦
 ." ال یطرد":  في د- ١٧
 ).بطل(انظر الصحاح واللسان والتاج . َتْبُطُل ِجراَحُتھ فال َیْكَتِرُث َلھا وال َتُكفُّھ عن َنْجَدِتھُشجاٌع :  رجل بطل- ١٨
  .ھو الصلب القوي): جدل( في التاج - ١٩
  ).ندس(، واللسان ٩٢ أبنیة الزبیديانظر . َفِھٌم سریُع السمِع َفِطن:  ندس- ٢٠
  ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٢١
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  ]١هيـمـارِض اإلسـوع "عٍـأرب"ـكَ        هـيـفـوصـارِض الـن عـيـغـلْوأَ[

  من أمساء العدد لكنِ    ه اسم  فإن ؛"عٍبر أَ ةوـسنِ بِ تررم" :يف حنو ) "أربعٍ"ـ كَ ...ه   عارِض الوصفي  ٢نغيلْوأَ(   
وصفَ العرب به ت ،  فهو م نرِصنظ ف  ٣ وال نظر/،لـراً لألصملا عرض له من الوص اً فهـو يقبـل   ـة، وأيضفي

اءالت،  فهو أحق  بالص أَ"ف من   ررألنَّ ؛"لم     فيه مع قبول الت    أَ" وكذلك   .ةاء كونه عارض الوصفيـ ر مـن   "بن 
   . املعروفبنره اَأل إذ أصلُ،ة لعروض الوصفيفرِصه من فإن،٤لٌيل ذَ: أي؛"بنر أَلٌجر" :قوهلم

   ) يماإلس وعارِضغِلْ وأَ :أي) ه  عارض االمسي   باقيةً ف، فتكون الكلمةُ  ة على الوص   على من  رف للوصف  ع الص
٥نظر، وال األصلية إىل ما عرض هلا من االمسي.  

  )عـه منِـرافُـاً انصـلِ وصفصفي اَأل       ع ـونِه وضـد لكَـيـ الق٦َ"مـاألده"ـفَ(

   لنظراً إىل األص،ة وطرحاً ملا عرض من االمسي.  

  : تنبيه   

 نظراً إىل األصل وطرحاً     ،٨مقْ كالر ة فيها نقطٌ   حلي "مقَرأَ"، و ٧ة العظيمة  للحي "دوـسأَ" يف ذلك    "مهدأَ"مثل     
٩ةملا عرض من االمسي.  

 ]و "لٌـأجد" و  "ـأخلٌـي"  ـأَفْ" وـىع   " ـ   مفَـصوقـرـَةٌ وني ـلْـدعاملَن اـن[  

 ؛)مصروفةٌ (١٢ةللحي) وأفْعى (،١١اقرقالن يقال له الشَ   ي كاخل  ذي نقط  لطائرٍ) لٌوأَخي (،١٠رِقْللص) وأجدلٌ(   
ألن  دةٌها أمساء جمر  عن الوصفي    ١٣عة يف أصل الوض،  وال أثر   لْملا يأَ"ح يف   مجمن اجلَ  "لد ؛لد  وهو الش وال  ١٤ةد ،
   .١٦هنفي لعروضه ، من اإليذاء"ىعفْأَ"، وال يف ١٥الني اخل وهو كثرةُ، من اخليول"ليخأَ"يف 

                                                
  .للضرورة" االسمیة "ھمزة ُقطعت - ١
  .فتحری وھو "ألفین"١ في ط- ٢
 ."وال أثر" في د- ٣
  ).رنب( انظر التاج - ٤
  ." ال ینظر": في د،وط، وص- ٥
أما أدھم إذا عنیت القید، :" ٢/٥ وفي الكتاب . وسمي القیُد أدھَم لسواده.فرٌس أدھم: الفرس األسود، واألصل أن یقال: السواد، واألدھم:  الدھمة- ٦

انظر الصحاح واللسان و". الّحیة، فإنك ال تصرفھ في معرفة وال نكرة؛ لم تختلف في ذلك العربواألسود إذا عنیت بھ الحَّیة، واألرقم إذا عنیت 
 ).دھم(
 ).سود(اللسان و ،٢/٥ الكتاب  انظر- ٧
 ).رقم(اللسان ، و٢/٥ الكتاب  انظر- ٨
 ".انتھى"، وفیھا زیادة  من د" نظرا إلى األصل وطرحا لما عرض من االسمیة" سقط - ٩
 ).جدل(، واللسان ١٠٥ة الزبیديأبنی انظر - ١٠
  ).خیل( انظر الصحاح واللسان - ١١
  ).فعا( انظر الصحاح واللسان - ١٢
  ."وإنما اقتصر الشارح على نفي وصفیتھا في األصل ألنھ المعتبر، فھي أسماء في األصل والحال:" ٣/١٢٩١صب في - ١٣
 .شدة الفتل: الجْدل): جدل( في اللسان - ١٤
 .)خیل( وانظر الصحاح والتاج .مع خال؛ وھو بثرة في الوجھ تضرب إلى السواد الخیالن بالكسر ج- ١٥
 ."علیھنَّ": في ط، وص- ١٦

  أ/٢٣٣
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ل هما من اجلـد    ألن ؛"ليخأَ" و "لدجأَ"عد منه يف     أب "ىعفْأَ" وهو يف    .١ف لذلك رـن الص م) وقَد ينلن املنعا  (
 فأشـبهت   ، إيذائها ر تصو ها يقارن هركْ ذ  لكن ،٣ فال مادة هلا يف االشتقاق     "ىعفْأَ"ا   وأم .ول كما مر   اخلي ٢ومن
املشتقوجر غة جمراه على هذه اللّت .  

   وممأَ"عمل فيه ا استجأَ" و،"لدخ٤ني قوله غري مصروفَ"لي :  

  اـازِيـن أجدلَ با الَقَيـراخ القَطَـف        مـهوم لَقيتـن يـلييـأَنَّ العقَيـ كَ– ٥٢

   :٥وقول اآلخر

٥٣ -ـ ذَرِيِين وعي بِاألمـلمشيتـورِ ويم        ومـا طَـفَمرِي يـائيبِأخ لَيكالَـاً ع  

 االعتداد بعـروض    شذّ ٧ كذلك ،"ىعفْأَ" و ،"ليخأَ" و ،"لدجأَ"ة يف    بعروض الوصفي  / االعتداد  شذَّ ٦وكما   
أَ"ة يف   االمسيطَبأَ" و ،٨"حجرأَ" و ،٩"عبرفصرفَ ،١٠"ق  ـغة املش  العرب، واللّ  ها بعض هورة منع   ها من الـص؛فر 
ألن ها صفات است ا عن ذكر املوصوفات    ينغ ،          أَ" فيستصحب منع صرفها كما استـصحب صـرفـ ر بٍن" 
 خبالف ، ضعيفما رجع إليه بسببٍ لكونه األصل ربفر الص أنّإالّ  جمرى الصفات،١٢ياجر حني أُ  ١١"بٍلُكْأَ"و

منعِ الصرف فإنه خروجبسببٍإالّصار إليه  عن األصل فال ي قوي .   

  

                                                
 ."لذلك أي للوصفیة:"٣/١٢٩١صب في - ١
 . دمن "من" سقطت - ٢
 القلب المكاني ثم قلبت  فدخلھ أفوع  فأصل أفعى، أي حرارتھ؛ وقیل من فوعان السّم، أي لیس لھا مادة یتأتى اشتقاقھا منھا  :"٣/١٢٩٢صب في   - ٣

 .٢/٨٠، ومر )فعو(انظراللسان . " وقیل من فعوة السّم أي شدتھ وعلیھ فال قلب مكانیًا،الواو ألفًا
، وھو بال نسبة ف ي  ١١/١٤٢غاني، وزھر، وھو لجعفر بن علبة الحارثي في األ٤/٣٤٦، والمقاصد١٨٢ البیت من الطویل، للقطامي في دیوانھ       - ٤

ط ائر  جمع قطاة : والقطا.  والعقیلیین نسبة لبني عقیل.٢/٢١٤زھر و، ٤/٩٠جا و، ٤/١٠٦ھشا و، ٦٣٩ ورد في نا .٢/٢٠٩ة  شرح الرضي للشافی  
  .َتْھَتِلُك من َخْوِف البازي الَقطاةالبازي جنس من الصقور، والمعروف أن و. معروف من الطیور األھلیة

  .٢/٨٠ انظر مر .، ومنُعھ لغة بعض العربالعتداد بعروض الوصفیة ل غیر مصروفمجیئھ: أجدَل، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
وھ و ب ال ن سبة ف ي     ). خی ل (، وش ا، وزھ ر، والت اج    )خی ل (، واللسان٦/٢٨٠، ومنتھى الطلب٣٤٨ان بن ثابت في دیوانھ ـ البیت من الطویل، لحس  - ٥

طائر الشقّراق كانت العرب تتشاءم :  واألخیل.٢/٢١٤ زھرو، ٥/٥٩٦شا و، ٤/٩٠جا و، ٤/١٠٧ھشا و ،٦٣٩ نا ورد في . ٣/١٤٥٤شرح الكافیة   
  . بھ

  . الوصفیة، ومنُعھ لغة بعض العربمجیئھ غیر مصروف لالعتداد بعروض: بأخیال، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 ."لما":١ في ط- ٦
 . من د"كذلك" ت سقط- ٧
 ".فیھ َأي یذھب یمینًا وشماًال سمِّي المكان َأْبَطَح َألنَّ الماء َیْنَبِطح ):"بطح( اللسان - ٨
وإذا . اعَر وجمعھ ا ِج   ،ةَع  ْریھا، وإذا كانت ص غیرة فاس مھا الجَ   فتغّشزونة َتْسفي علیھا الریاُحذات ُح:  الَجْرعاُء من األرض):"جرع( في العین   - ٩

  ."، ویجمع أجاِرععَركانت واسعة جدًا فھي أْج
: أبرق ألّن فیھ حمرًة وبیاضًا وس وادًا كم ا ق الوا   : وإنما قیل.  وإّنما األبرق صفة، وأبارق،أجارع واألباطح، و،األبطح:  تقول :"٢/٥ في الكتاب    - ١٠

وكذلك األبطح إّنما ھو المكان المنبطح م ن ال وادي، وك ذلك األج رع إنم ا ھ و المك ان الم ستوى م ن الرم ل           . تیٌس أبرق، حین كان فیھ سواد وبیاض      
 :٢/٢٠، وفی ھ  "الصفة ربَّما كثرت في كالمھم واستعملت وأوقعت مواقع األسماء حتَّى یستغنوا بھا عن األسماء   ولّكن  . مكاٌن جرعٌ : ویقال. المتمكِّن

 ". وأجروه مجرى األسماء،رف، وإن لم یستعملوهّصلمن ترك ایھم وصٌف، وأبطح، وأجرع، وأجدل، فأبرق في األصل عند"
 . جمع كلب- ١١
 ."أجري":، وص١ في ط- ١٢

  ب/٢٣٣
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)مـوـنع لٍـع١دصو عـ مفعم بـتي لَفْ       رـف ثْ"ظمو"الَثَـثُ" و"ىـن "ـأُخر"(  

   )منع( مبتدأ ،  مضاف إىل فاعله وهو      وهو مصدر )لعد( واملفعول حمذوف وهو ،" الـصو،"فر )معـ ت رب( 
أحـدمها  :  وذلك يف موضعني   ،فص والو لِد الع  اجتماع فر الص عنما ي  مم :٣ أي ، به  متعلق )ظفْيف لَ (، و ٢خربه

  . ٤ينرِ املقابل آلخ)رخأُ(اين يف ثَّ وال،)الثثُ( حنو "العفُ" أو ،)ىنثْم( حنو "لعفْم"املعدول يف العدد إىل 

   ٦يبويهـ يف العدد فاملانع له عند س ٥ا املعدول أمواجلمهور العد أُ"ـ ف؛فل والوصو"ادح"مومعـدوالن  "دح 
   . وكذلك سائرها،"اثنني اثنني" معدوالن عن "ىنثْم" و"اءنثُ" و،"داحد واحو"عن 

   وأم هذه األلفا  ف فألنّ ا الوص   ظ مل ت؛ نكرات إالّعمل  ست ـ أُ﴿:  حنو نعتاًا   إم ي أَ ولـ نِج حة ـ ثْ م ـ  ن  الثَى وثُ
ورب١: ٣٥فـاطر سورة  [﴾اع[. فَ﴿:  حنو قوله تعاىل   حاالًا   وإمانكح ا طَ وا ماب لكم   ـ   مـن الن اِءس ـ ثْ م ن ـ ى و  الثَثُ
وربسورة  [﴾اع٣: ٤ ساءالن[. اللّ صالةُ" : حنو خرباًا   وإم  ثْيل من ثْى م٧"ىن، وإن  ما كر   ال إلفـادة    ،أكيـد ر لقـصد الت 
وإضافتها قليلة": ٩ قال يف االرتشاف،"أل"وال تدخلها  ،٨كريرالت".   

    وذهب الزإىل أنّ  ١٠اجج  املانع   فظ ويف املعىن   يف اللّ  لُ هلا العد/ :ا يف اللّأمفظ فظاهر،ـا   وأما يف املعىن فلكو
تغيعن مفهومها رت ١١ضعيفيف األصل إىل إفادة معىن الت .  

   ور١٢دبأن أُ" من صرف ه لو كان املانعادح"مثالً ع لَدعن لفظ ه "وداح"،زِلَضعيف لَ وعن معناه إىل معىن التم 
أمرين أحد  :إم ا منع اسمٍ  كلِّ  صرف  تغي١٣ر   عن أصله ل تجدد ؛ى فيه  معن ١٤موعنية املبالغة وأمساء اجل    كأب. ا  وإم

ترجيح  والالّ ،ني على اآلخر   أحد املتساوي  زم منتف وأيضاً كلّ  .فاق بات    ممنوع من الص   يكون فيـه    أنْ رف ال بد 
ة يف اللّفرعيت ة يف املعىن، ومن شرطها أنْفظ وفرعي؛فظة اللّكون من غري جهة فرعيل يبه بالفعل، كمل بذلك الش

                                                
 العدل إخراج الكلمة عن صیغتھا األصلیة لغیر قلب أو تخفیف أو إلحاق أو معنى زائد فخرج نحو أیس مقلوب یئس وفخ ذ   :"٣/١٢٩٣صب في   - ١

بإسكان الخاء مخفف فخذ بكسرھا وكوثر بزیادة الواو إلحاقًا لھ بجعفر ورجیل بالتصغیر لزیادة معنى التحقیر وفائدتھ تخفیف اللفظ وتمحضھ للعلمیة 
 وتقدیري إن لم یدل علیھ إال منع الصرف قالھ الحفید، ، وھو تحقیقي إن دل علیھ غیر منع الصرف، الحتمالھ قبل العدل للوصفیةفي نحو عمر وزفر

ثم ھو باعتبار محلھ أربعة أقسام ألنھ إما بتغییر الشكل فقط كجمع عند من قال إنھ معدول عن جمع أو بالنقص فقط فیما عدل عن ذي أل وھو سحر    
آ وتغییر الشكل كعمر أو بالزیادة وأمس وكذا   ."والنقص وتغییر الشكل كحذام ومثلثأخر في قول أو بالنق

 ."خبٌر" في د- ٢
 .٨٢-٢/٨١مرو ،١٤٥٠-٣/١٤٤٥ شرح الكافیة  في معظم الكالم التالي- ٣
 جمع "أخر" وصف لجماعة اإلناث ألن "أخر" وھو صریح في أن ، وقولھ المقابل آخرین سیأتي محترزه في التنبیھ األول:"٣/١٢٩٣صب في - ٤
 ." فلتأولھ بالجماعات﴾ فعدة من أیام أخر﴿ وأما نحو،"آخر" جمع "آخرین" ألن ، الذي ھو وصف لجماعة الذكور"آخرین" وأنھ ضد "أخرى"
 ."العدول"١ في ط- ٥
 .٢/١٥ الكتاب - ٦
، باب صالة اللیل،  في صحیح مسلم٧٤٩رقم بو  كتاب الجمعة،الوتر،، باب ما جاء في  في صحیح البخاري٩٤٦وھو برقم  الحدیث متفق علیھ؛ - ٧

  .كتاب صالة المسافرین
 لح صولھ  ؛ ال لتأس یس معن ى زائ د ھ والتكریر    :أيلق صد التأكی د ال إلف ادة التكری ر      :"٣/١٢٩٤وفي ص ب .  من د  "التكریر.....وإنما كرر " سقط   - ٨
 ". األول"ثنىَم"ـب
٢/٨٧٤ - ٩. 
 .٥٩ینصرف  ما ینصرف وما ال - ١٠
 ... اثنین اثنین، وثالثة ثالثة، وأربعة أربعة : المعنى الذي تفیده أي عدل عن- ١١
  .١٥٢-٢/١٤٥ انظر رّد أبي علي في اإلغفال - ١٢
 ."یتغیر": في د، وط، وص- ١٣
 فاإلض افة للبی ان أف اده    ،نف سھا  ب ل الم راد الجم وع    ، لیس المراد بھا أسماء الجموع المعروفة كقوم ورھط إذ ال تغییر فیھ ا :"٣/١٢٩٤صب في  - ١٤

 ." وھو التعدد فالجمع تغیر عن الواحد إلفادة معنى جدید،زكریا

  أ/٢٣٤
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 أُ"ى ذلك يف    وال يتأتإالّ "ادح   ته يف اللّ   أن تكون فرعي فظ بعدعن   له "واملُ "داح ضم  كرار، ويف املعـىن    ن معىن الت
وكذا القول يف أخواته.ةبلزومه الوصفي  .  

   أُ"ا  وأمرخ"  أُ"  فهو مجعخأنثى "ىر "بفتح اخلاء- "رآخ-مبعىن م ايرغ،فاملانع له أيضاً العد ـ : فل والوص ا أم
 الوصف فظاهر. وأم  ا العد   ل فقال أكثر الن١نيحوي: ؛م عن األلف والالّ   ه معدولٌ  إن فْه من باب أَ    ألنع فضيلل الت، 

ه من استعماله بلفظ ما للواحـد       ا كان يستحقُّ   عم ه معدولٌ  أن ٢حقيق والت ."أل"ـقروناً ب  م إالّ عمجه أال ي  فحقُّ
ـ جى وال ينثَ ال يه أنْ  فحقُّ ؛فضيلل الت عفْ من باب أَ   "رآخ"  معناه، وذلك أنّ   ٤ر بدون تغي  ٣"آخر "راملذكَّ موال ع 

يؤفَ ، مع األلف والالم أو اإلضافة     إالّ ثَن علَد  يف جتر ٥ه منهما د ر عن لفظ    ه لغري الواحد املذكَّ    واستعمال"رآخ" 
  إىل لفظ الت  ثنية واجلمع والت   راد به من املعىن، فقيل  أنيث حبسب ما ي: "عندي رالنج/آخ ررِ" و"انَآالٌج خونَر" 

ة  الوصـفي  ه مل يظهر أثـر     أن إالّ "رآخ" معدولة عن     من هذه األمثلة صفةٌ    ، فكلٌّ "رخ أُ اٌءسنِ" و "ىرخ أُ رأةٌام"و
أُ" يف   إالّل  والعدخر" ألن  ه معرباحلركات خبالف ب "آخرو"ان "آخوليس فيه ما مينع ."ونَر رف غريمها من الص

 ،٦ل إليـه ة والعـد بة اجتماع الوصفيـ بنس"رخأُ" ص فلذلك خ؛أنيث فيها أيضاً ألف الت   فإنّ "ىرخأُ"خبالف  
  فظهر أنّ  ٧رف عليه وإحالة منع الص ، أُ" من صرف     املانعخر" عن    معدولةً ه صفةً  كون "آخر" راداً بـه مجـع      م

حقّ ث ألنّ املؤن   فْأَ"ـ ب ٨يهستغىن ف ه أن يفُ" عن   "لعلع" أل"ده من    لتجر"،  كْأَ"ـستغىن ب  كما يكُ" عن   "ربيف  "رب 
  ." منهاربكْ أَ نساٍءرأيتها مع" :قوهلم

  : تنبيهان   

ـ "ها  ر مـذكَّ   ألنّ ؛ل النتفاء العد  فرص في ،"ةرآخ" مبعىن   "ىرخأُ" مجع   "رخأُ" قد يكون    :٩األول    آخر" -
: ٢٩العنكبوتسورة  [١٠﴾ةَر اآلخ ةَأَش الن ئُشن ي  اهللاُ مثُ﴿ ،]٤٧: ٥٣جمالنسورة  [﴾ىرخ األُ أةَش الن هيلَ ع نَّأَو﴿: يل بدل -بالكسر

   .فضيلل التعفْ، فليست من باب أَ]٢٠

   والفرأُ" بني قخأنثى "ىر "أُ" و"رآخخمبعىن "ىر "آخعلى االنتهاء تلك ال تدلّ أنّ"ةر ،ها عطف عليها مثلُ وي
 وال ، على االنتـهاء  فتدلُّ"ةرآخ" ١٢]مبعىن[ "ىرخأُ"ا ، وأم"ىرخأُى ورخ أُأةٌر ام جاءت" :، حنو ١١من جنسها 

                                                
 .٣/٣٧٦، والمبرد في المقتضب ٢/١٤ في الكتاب  منھم الخلیل- ١
 الكافیة وشرح، ٢٧٨والمسائل المنثورة  ،٥٤ ما ینصرف وما ال ینصرف انظر وأبي حیان؛وابن مالك، ، وأبي علي،  رأي الزجاجوھو - ٢
  .٢/٨٧٣واالرتشاف ، ٣/١٤٤٩
 . من د، وط، وص"آخر" سقط - ٣
 ."تغییر"١ في ط- ٤
 ."منھا"١ في ط- ٥
 .١ من ط"إلیھ" سقط- ٦
 .١ من ط"علیھ" سقط - ٧
 ."عنھ": في د- ٨
 . ٢/٨٢، ومر١٤٤٩-٣/١٤٤٨ معظم كالم التنبیھ األول في شرح الكافیة - ٩
 ." وذلك یدل على أن معناھما واحد، وباآلخرة في اآلیة الثانیة، وصف النشأة في ھذه اآلیة باألخرى ووجھ الداللة أنھ:"٣/١٢٩٦صب في - ١٠
  ."والمراد بالجنس الصنف:" ٣/١٢٩٦صب في - ١١
 . د، وط، وصزیادة من - ١٢

  ب/٢٣٤
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أُ"ـ ل ةُلَابِقَ وهي املُ  ،ها من جنس واحد   عطف عليها مثلُ  يالَقَ﴿:  يف قوله تعاىل   "ىلَوأُ ت والهألُ م خرسـورة  [﴾ماه

   :١ ذلك فكان ينبغي أن حيترز عن هذه كما فعل يف الكافية فقال إذا عرفت.]٣٩: ٧األعراف

مالـنـو ـعصـوعو لٌ ـفد"اـأُخر"       ـالً لـابِـقَـم"رِـآخـيـ فَ"نصاـاح٢ر  

 بقـي  -ل   العد  وذو ، وذو الوزن  ،تنيياد ذو الز  : وهي - ٣ي بشيء من هذه األنواع الثالثة     مـإذا س : اينالثّ   
على منع الصف ألنّرملّفةَ الص ا ذهبتبالت سمية خلفتلَها الع٤.ةمي   

)ووثْ"نُ زمىـن"ـ كَ"الثَـثُ"  وماـه      ـ مو نـاحد/ ألر لْـعٍ فَـبـيلَـعاـم(  

 يف امتنـاع    ٧ فهو مثلـهما   ،ىل أربع  واحد إ  ٦نم من ألفاظ العدد املعدول      "الثَثُ" و "ىنثْم"  ما وازنَ  :٥يعين   
الص رف للعد تقول ،فل والوص : "مرر٨ بقومٍ ت ى وثُناءَ    مثْنوم ،ادوأُح دوح    باعور عبرثْلَثَ وثُالثَ، وموم ،". 

 :وي عن بعـض العـرب     ور": ٩ قال يف شرح الكافية    . وهلذا اقتصر عليها   وهذه األلفاظ الثّمانية متفق عليها،    
"مخسم،وع ارش،وم عرش"ذلك ومل يرد غري ".١٠سهيل وظاهر كالمه يف الت١١ه مسع فيها أن "خأيضاً"اسم .  

   واختلف فيما مل ي١٢ع على ثالثة مذاهبسم :  

اظم يف بعـض نـسخ       ووافقهم الن  ،١٤اجج والز ١٣ني وهو مذهب الكوفي   ،عمقاس على ما س   ه ي  أن :أحدها   
بعضها وخالفهم يف ،١٥سهيلالت .  

  . ١٦ني وهو مذهب مجهور البصري، بل يقتصر على املسموع،قاس ال ي:اينالثّ   

  . ١٦"لعفْم" لكثرته ال على "العفُ"ه يقاس على  أن:الثالثّ   

                                                
 .٣/١٤٣٣ظر شرح الكافیة  ان- ١
 :فاح صرا أي :  وقول ھ " یجم ع اهللا األول ین واآلخ رین   ":ح دیث  الر الخ اء ف ي نح و   ـرین بك س ابل آِخ  ـ واحترزبھ عن آخر مق  :"٣/١٢٩٦ صب في  - ٢

  ."ي أخر المقابل آلخرین بفتح الخاءاحصر منع صرف آخر ف
 .من د"الثالثة" سقط- ٣
 ".انتھى" زیادة  د في- ٤
  .٨٣-٢/٨٢ الكالم التالي في مر - ٥
 ."عن"١ في ط- ٦
 ."مثلھا"١ في ط- ٧
 . من د"بقوم" سقط- ٨
٣/١٤٤٧ - ٩.  

٢٢٢ - ١٠. 
  . من د"فیھا " سقط- ١١
 .١/٤٣١ الكالم التالي في شرح التسھیل للمرادي - ١٢
  .٣/٣٤، والمساعد ٢/٨٧٤االرتشاف انظر  - ١٣
  .٥٩ما ینصرف وما ال ینصرف انظر  - ١٤
  .٣/٣٤على الخالف بین النسخ في حاشیتھ، وفي المساعد ، وانظر التنبیھ ٢٢٢ - ١٥
  .٣/٣٤، والمساعد ٢/٨٧٤االرتشاف انظر  - ١٦

  أ/٢٣٥
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    قال الش  ١انيخ أبو حي :"والصالبناءَ  أنّ حيح ي   وحكى البناءَ  . إىل عشرة  ن مسموعان من واحد ن أبو عمـرو    ي
٣ وحكى أبو حامت.٢يباينالش،يت من أُكِّ وابن السحادإىل ع شار.وم نح ظَفح ةٌجعلى م نمل ي ظفَح" .  

  : تنبيه   

ـ فْم" و"العفُ" و،"ينرِآخ"ل قابِ م"رخأُ" :يعين ،اـهوال جيوز صرفُ": ٤هيلـسال يف الت ـق    يف العـدد "لع  
ـ  ،٦ى ا مـس وال م  ،٥اءرـاً للف الفـ خ ،ماءـ األس بهذْـا م ـاً  ـمذهوب   وابـنِ  الفاً أليب علـي   ـ خ

برةً وال منكَّ،٧انـهراـس بعد الت ٩ ." ٨ خالفاً لبعضهم،مية   

   فاملعىن أنّ:وىلا املسألة اُألأم اُ" ١٠اء أجاز الفردالثاًالثاً ثُ وثُالثَ ثُالثَلوا ثُخ".ه وخالفه غري،حيح وهو الص .  

   م:انيةثّا الوأم١١ فقد تقد١٢ .ه عليهاينب الت   

  

  

                                                
 أق وال   وانظ ر .٢/٨٧٤االرت شاف   ونظی ره ف ي   ، ١/١٠٠یوطي ف ي الھم ع   ـھیل ألب ي حی ان  كم ا ص رح ب ذلك ال س      ـ ش رح الت س    من كت اب  الكالم   - ١

، ١/٤٣١وشرح التسھیل للمرادي ، ١٧/١٢٠، والمخصص ٧٩الكنز اللغوي و ،١١٦-١/١١٥ مجاز القرآن ألبي عبیدة  المسألة فيالنحویین في ھذه
 إلى أن أقوال الشیباني وأبي حاتم وابن السكیت وردت في مخطوطة شرح كتاب ١/٤٣١ كما أشار محقق شرح التسھیل للمرادي   .٣/٣٤والمساعد  

 .  ١/٣٠٨سیبویھ للسیرافي 
كت اب  ( و،)كتاب اللغ ات (ب إلیھم، ومن تصانیفھ ـیبان وأدب بعض أوالدھم فنجاور بني ش، أصلھ من الموالي، ولغوي أدیب :  إسحاق بن مرار   - ٢

كان مع أبي عمرو من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبیدة، ولم یكن : ، قال أبو العباس)كتاب الجیم (ـالمعروف ب) النوادر( و،)الخیل
  .١/٢٩٦ ، واألعالم٩٠البلغة و ،١٠١ الفھرست انظر. ھـ٢٠٦مات سنة . في أھل البصرة مثل أبي عبیدة في السماع والعلم

 بن محمد بن عثمان بن القاسم النحوي، أبو حاتم السِِّجْستاني البصري، إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن والشعر، ومصنفاتھ جلیلة فاخرة  سھل- ٣
 ،٨٦ الفھرس ت  انظ ر . ھ ـ ٢٥٥م ات س نة   ).المق صور والمم دود  (، )الق راءات (، )ما یلحن فیھ العامة(، )عراب القرآنإ(،  )اختالف المصاحف (منھا  

  .٣/١٤٣، واألعالم ١٥١لبلغة او
٢٢٢ - ٤. 
 وأن ھ یج وز   ، أي فإنھ زعم أن ھذه األلف اظ منع ت ال صرف للع دل والتعری ف بنی ة أل      :"٣/١٢٩٧صبفي  و.١/٢٥٤معاني القرآن للفراء    انظر   - ٥

اء على كونھا أسماء نكرات وأنھا في  وظاھر تقریرھم المذكور عن الفراء أن یقال إنھا تصرف بن، ویذھب بھا مذھب األسماء المنصرفة،جعلھا نكرة
 وأنھا على حالة واحدة بالنسبة إلى ، وحال الصرف أسماء، وكالم المصنف یقتضي أن الفراء یرى أنھا حال منع الصرف صفات،حالة المنع معارف
 ."ء بمجیئھا أحواًال وصفات للنكراتورد قول الفرا. دمامیني. التعریف والتنكیر

  ". ألن الصفة لما ذھبت خلفتھا العلمیة:أي:" ٣/١٢٩٧في صب - ٦
وھو قول األخفش والجرمي، ):شع(من بعض النسخ، وفي " خالفًا ألبي علي وابن برھان"سقطت ھذه العبارة :" ٢٢٢في حاشیة التسھیل  - ٧

في و. ٣/٣٥، وانظر المساعد ٢٧٨، ویؤید صحة  ذلك كون رأي أبي علي منع الصرف في المسائل المنثورة "والجمھور على المنع للعلمیة والعدل
وقال األخفش في " : وعبارتھ، عن األخفش وأبي العباس وغیرھما٢/٢١٦ ما نقلھ عن أبي علي وابن برھان نقلھ في التصریح:"٣/١٢٩٧صب

 فلیس فیھ ،ثالثة وأربعة أربعة ألنھ إذا كان اسمًا فلیس في معنى اثنین اثنین وثالثة و؛ إنھ لو سمي بمثنى أو أحد أخواتھ انصرف:المعاني وأبو العباس
 إذ ال یوجد بناء ینصرف في المعرفة وال ، ورّد بأن ھذا مذھب ال نظیر لھ،إال التعریف خاصة وتبعھما على ذلك الفارسي وارتضاه ابن عصفور

فھ التعریف الذي للعلم والعدل الوصف یزول فیخل":  وعبارة الفارسي في التذكرة تخالف ھذا فإنھ قال، وإنما المعروف العكس،ینصرف في النكرة
 .". اھـ"وحجة الجمھور أن شبھ األصل من العدل حاصل والعلمیة محققة فسبب المنع موجود فالوجھ امتناع الصرف.  اھـ"قائم في الحالین جمیعًا

 )أصول اللغة(في الفقھ، و )ختیاراال( عبد الواحد بن علي بن برھان األسدي، النحوي، إمام اللغة، لھ المصنفات الحسنة، منھاوابن برھان ھو 
  .٤/١٧٦، واألعالم ١٩١، والبلغة ٢١٥-٢/٢١٣انظر إنباه الرواة . ھـ ٤٥٦مات سنة .في النحو )اللمعشرح (و
". وھو م روي ع ن األخف ش   ) شع( لسیبویھ، وفيبین السطور في إحدى النسخ خالفا لسیبویھ، وفي ھامش أخرى وفاقًا":٢٢٢في حاشیة التسھیل   - ٨
  ."حمر بعد التسمیة صرف ھذه األسماءولونكر بعد التسمیة فالجمھور على المنع، ومن صرف أ:"٢/٨٧٥أبو حیان في االرتشاف قال و
 ".انتھى" زیادة  د، ط، صفي - ٩
بقول ، ومن جعلھا نكرة وذھب بھا إلى األسماء أجراھا "ال"إنھا امتنعت للعدل والتعریف، بنیة : قال الفراء:" ٣/٣٤المساعد في  - ١٠

  ."، أي معدولةي، وأن تجعل معرفة، ألنھا مصروفةووجھ الكالم أن ال تجر" ادخلوا ثالث ثالث، وثالثا ثالثا:"العرب
 .  وذلك في الصفحة السابقة"إلخ..إذا سمي بشيء من ھذه األنواع : أي في قولھ :"٣/١٢٩٨ في صب- ١١
  ".انتھى" زیادة دفي  - ١٢



 

49 
 

  /)الَـافـعٍ كَـنلَ بِمـيـاعـفَـوِ املَأَ        الَـاعـفَـه مـبِـمش ١عٍـم لجنـوكُ(

  ).هبِشم(ـ ب مفعولٌ)الاعفَم(، و٢)عٍمجل(، وكذا )الًافكَ(ـ بق متعلّ)عٍنمبِ(، و)نكُ(  خرب)الًافكَ   (

ـ ون أوـ يف ك: أي،"يلاعفَم" أو "لاعفَم"به  ـرف اجلمع املش  ـ من الص  ا مينع  مم  أنّ :٣يعين      ،اًـله مفتوح
  ـ يليها كس  ، عوض وثالثه ألفاً غرير ملفوظٌ ، عارضٍ  غري   أو مقد ر   ٤ أو ثالثـة ،ل حـرفني بعـدها   علـى أو 

ـ هذه الص ٥ علىمع مىت كان اجلال، فإنّـ به ومبا بعده االنفص    غري منوي  طها ساكن ـأوس ة فة كان فيه فرعي
  ووجـه  .رف منع الص   فاستحق ،ةاللة على اجلمعي  ة املعىن بالد   وفرعي ،ة عن صيغ اآلحاد العربي    ٦روجهخلفظ  اللّ

    خروجه عن صيغ اآلحاد العربي ة أن     ـ    بعدها حرفان أو ثالثة    ك ال جتد مفرداً ثالثه ألف  :إالّ ٧اكنـ أوسطها س
له مض وأوـ كموم"ذَعأو .٨"راف: ألفه عوض من إحدى ياءي النبس:ـا حتقيقاً ك إم"يمـ " و"ان فـإنّ "آمٍش  

  فإنّ "انمثَ" و "امٍهت" : أو تقديراً حنو   . عنها األلف  ضو وع ،اءيني إحدى ال  تفَذ، فح "يآمش" و "ينِمي"أصلهما  
ضوا عنها األلف   ين وعو اَءـ حذفوا إحدى الي    مثّ ،٩"لعفُ" أو   "لعفَ"بوا إىل   ـهم نس ، وكأن ألفهما موجودة قبلُ  

 ، أو عارض"كاردت"ـ ك، أو مضموم١١"اءكَارب"ـ كا مفتوح إم١٠ بل، مكسور باألصالة غري،أو ما يلي األلف
ذي يلي  اكن الّ  الس  ألنّ ؛"ةالَّبع"  مجع "الّبع" :١٢رف ص م ومن ثَ  ."انوت" و "اندت"ـالكسر ألجل االعتالل ك   

الثـة   يكون ثاين الثّ   :أو .١٥"هلَقْث" : أي "هتالَّبألقى ع " : يقال ،لقْ الثِّ :ةالَّب والع ،١٤ له يف احلركة    ال حظّ  ١٣األلف
طَ"ـ ك ١٦ك الوسط متحرواعكَ" و "ةيراهومن ثَ  "ةي ،م رف حنو  ص: "مو "ةكَالئ "صالـث   والثّ ١٧ هو :أو ."ةفَارِي

 ١٨بـسعارضان للن م وِنما االنفصال، وضابطه   ي سـواء كانـا    ،بقا األلـف يف الوجـود     ـ أن اليس  ١٩ / 

                                                
  ." وإنما آثر الجمع بالتمثیل ألنھ الغالب في الوزنین، ولسراویل إلخ: تمثیل ال تقیید بدلیل قولھ الجمع في كالمھ:"٣/١٢٩٨صب في - ١
 . من د"وكذا لجمع" سقط - ٢
 . ١٤٤٥-٣/١٤٤٢ في شرح الكافیة ، ومعظمھ٦٤٤-٦٤٣ بتمامھ في نا  الشرح التالي- ٣
 .تحریف وھو "ثالث": في د- ٤
 ."كان بھذه": في د، وط، وص- ٥
  ."بخروجھ":د، وط، وص في - ٦
 . من د، وط، وص"أوسطھا ساكن" سقط - ٧
 . جمل ُعذاِفٌر وَعَذْوَفٌر ُصْلٌب عظیم شدید:)عذفر (  في اللسان - ٨
 )ثمن(في الصحاح " لكن في كالم الجوھري ما یخالفھ حیث قال، أي فلیس ھو على النسب حقیقة كما صّرح بھ ابن الناظم:"٣/١٢٩٩ صب في - ٩
 ثم فتحوا أولھ ألنھم یغیرون ف ي الن سب كم ا ق الوا     " في األصل منسوب إلى الثمن ألنھ الجزء الذي صیر السبعة ثمانیة فھو ثمنھا "ي ثمان وھو یعن "

دھري وسھلي وحذفوا منھ إحدى یاءي النسب وعوضوا منھا األلف كما فعلوا في المنسوب إلى الیمن فتثبت یاؤه عند اإلضافة كما تثبت یاء القاضي 
 ثماني نسوة وثماني مائة كما تقول قاضي عبد اهللا وتسقط مع التنوین عند الرفع والجر وتثبت عن د الن صب ألن ھ ل یس بجم ع فیج ري مج رى              :قولفت

 .".جوار وسوار في ترك الصرف وما جاء في الشعر غیر مصروف فھو على التوھم اھـ
 .١ من ط" بل" سقط- ١٠
، ٣٣٥ ج ستاني ـأبنی ة الس ، و٢/٣٢٠انظ ر الكت اب   . ح رب والِج دّ  الثب اُت ف ي ال   و،شدة القتال: ء، ومعناهأصلھ من البروك، وھو على وزن فَعاال       - ١١
مراده أنھ لیس مما منع صرفھ ؛ لكونھ على وزن منتھى الجموع، وإن :" ٣/١٢٩٩ وفي صب . )برك(والصحاح  ،١٨٨-١٦٧-١٣٢أبنیة الزبیديو

 ".كان مما منع صرفھ أللف التأنیث الممدودة
  ."صرف نحو" في د، وط، وص- ١٢
 ".فیھ" زیادة  د، وط، وصفي - ١٣
  ." أي ألنھ لیس لھ أصل یرجع إلیھ في ذلك بخالف نحو دواب فإنھ من دب والماضي أصل عینھ التحریك:"٣/١٣٠٠صب في - ١٤
  ) .عبل(، والصحاح ١٦٨-١٣٢أبنیة الزبیدي، و٦٧ أبنیة السجستاني، و٢/٣٢٠انظر الكتاب  - ١٥
 ." ال شيء لھ وسط كما ھو ظاھر،ألن الثاني ھو الوسط؛ ینبغي حذف الوسط :"٣/١٣٠٠صب في - ١٦
 .الثاني:  ھو- ١٧
 كما في حواري وحوالي؛ فالیاء فیھما ملحقة بیاء النسب : كما في رباحي وظفاري، أو تقدیرًا:وقولھ للنسب أي تحقیقًا:" ٣/١٣٠٠ في صب - ١٨

 ".ن لم یكونا منسوبین حقیقة مصروفین، فقدر فیھما النسب وإألنھما سمعًا
 .وضابط العروض للنسب:  أي- ١٩

  ب/٢٣٥

  أ/٢٣٦
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 وهـو   "يالوح" و ،٣اصر وهو الن  "يارِوح"ـ ك ٢ني منفكَّ ، أو غري  ١"يارِفَظَ"و،"ياحبر"ـا ك ـبوقني  ـمس
   .٧"حيابِصم" فإنه مبرتلة ٦"ياتخب" و،٥"يارِمقَ" :الف حنوـ خب،٤احملتال

وقد دخل  ،  ٨ كما سيأيت   من مجعٍ   أو منقولٍ   جلمعٍ إالّ ليست   "لياعفَم" و "لاعفَم" زنة   وقد ظهر من هذا أنّ       
قدير حنوبذكر الت: "دواب"فإن أصله  ألنّ؛ منصرفه غري "دفهو على وزن "بابِو "فَمتقديراً"لاع .  

  : تنبيهات   

   اء ع ـ ال فرق يف منع ما ج      :٩لاألو       ـ " : حنو ١٠له ميماً لى أحد الوزنني املذكورين بني أن يكون أو مداجِس" 
  . "ريانِند" و"ماهرد" : أو مل يكن حنو،"يحابِصم"و

وذهـب  ": ١٣ يف االرتـشاف ١٢ قـال ، واجلمهـور ١١ بعد األلف مذهب سيبويه ما كسرِ  اشتراطُ :٩اينالثّ   
الز١٤اجج  إىل أن   ه ال يفأجاز يف تكسري   ،ط ذلك شتر   "يب١٦تقول أن   ١٥"ه: "هبممنوعاً مـن    : أي ، باإلدغام "اي 
الص١٧ قال،فر: ا،كونوأصل الياء عندي السولوال ذلك ألظهر " .  

ه  هي خروج  :١٨ال أبو علي  ـ فق انيةة الثّ  واختلفوا يف العلّ   ،تني هي اجلمع   إحدى العلّ  فقوا على أنّ  ات: الثالثّ   
ـ  امـ مق ائمةٌـ ق ةَ هذه اجلمعي  نّإ : وهو معىن قوهلم   ،١٩حـاج الر أي هو  وهذا الر  .ادـعن صيغ اآلح    .تني علّ

 ة الثّ العلّ: ٢٠وقال قوم اجلمع حتقيقاً أو تقديراً    انية تكرار ، كَأَ" :حقيق حنو  فالتأَ" و "بالربٍلُكْأَ" إذ مها مجع     "اه" 
 : أعين ؛ر ذلك املكر  ةنزِه بِ ل وهلة لكن  عاً من أو  ه وإن كان مج    فإن ،"رابِنم" و "داجِسم" :قدير حنو ، والت "طهرأَ"و

                                                
  ."نسبة إلى رباح بلد یجلب منھ الكافور، وظفار مدینة بالیمن:" ٣/١٣٠٠صب في - ١
  ."منقلبین"١ في ط-٢
 ).حور( انظر اللسان - ٣
، والصحاح واللسان ١٢٥  صفحةفي حاشیة نیة الزبیديأب، وما نبھ إلیھ محقق ھمحققما نبھ إلیھ  و٣٣٣ أبنیة السجستانيو ،٢/٣١٩ الكتاب  انظر- ٤
 ).حول(
  .)قمر( وانظر التاج ."قماري جمع ُقْمِرّي وھو طائر:" ١٥٩أبنیة الزبیدي في - ٥
 .َجَمٌل بختّي؛ أي طویل العنق: بخاتّي جمع ُبْخِتّي ، یقال): بخت( في اللسان والتاج- ٦
 ألنھ ا وج دت ف ي المف رد نح و قم ري وھ و        ؛ موجودة قبل ألف الجم ع المشددة في نحو قمارّي أي ونحوھما ككراسي فالیاء    :"٣/١٣٠٠صب في   - ٧

  ."سابق على الجمع
 . وما بعدھا٥٤ في الصفحة - ٨
 .٢/٨٣ انظر مر - ٩
 ."میم"١ في ط- ١٠
 .٣٩٧ -١٧-١٦-٢/١٥ الكتاب - ١١
 ."وقال": في د- ١٢
٢/٨٥٣ - ١٣. 
 .٣٠٧لعلماء ، وانظر مجالس ا٦٥ ما ینصرف وما ال ینصرف - ١٤
في  ، و٣٤٣ أبنیة السجستاني، و٢/٣٩٥ الكتاب انظر .؛ ویقال الَھَبّي للغالم الصغیر، والھبیة للجاریة الصغیرةالصغیرة والَھَبّیُة  الصغیر،يُّالَھَب - ١٥

  .)يھب ( والتاج والقاموساللسانالصحاح و و،٢٤٠أبنیة الزبیدي
 ."یقال": في د، وط، وص- ١٦
 . ٣٠٧وانظر القول في مجالس العلماء . جقال الزجا:  أي- ١٧
؛ ذلك خالف ٢٧٦ ،٢٧٤ي في المسائل المنثورة الظاھر من كالم أبي عل، غیر أن ١١٤، والمسائل العسكریات ٢٣٦  للفارسيیضاحكذا في اإل - ١٨
   .بتلك العلة عند التسمیة خاصةح بأنھ یحتج  أسقط علة خروجھ عن صیغ اآلحاد، وصّرفقد
 .١/١٠٩، وشرح الرضي للكافیة ١/٥٠٣، واللباب ٢٧٥، وأسرار العربیة ١٥٨ع  انظر اللم- ١٩
  .١/١١٢، وابن الحاجب في الكافیة انظر شرح الرضي للكافیة ٢٧٤ منھم أبو علي في المسائل المنثورة - ٢٠
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  بـأنّ  ٣ أيب علي   تعليلَ ٢فعض واست ،١ وهذا اختيار ابن احلاجب    .عٍم ج عمه أيضاً ج   فكأن ،"طاهرأَ" و "بالكَأَ"
   .مصروفان ومها ، وال نظري هلما يف اآلحاد، مجعان"سلُفْأَ" و"اسٍرفْأَ" : حنو"الًعفْأَ" و"االًعفْأَ"

  :  عن ذلك من ثالثة أوجه/واجلواب   

   فْأَ"  أنّ :لاألوفْأَ" و "االًعالًع" كَأَ" :حنو ٥على ٤جمعان يأَ" و "بالنأَ" و "بلُكْأَ" يف   "ماعنامع"، ا   وأم"فَملاع" 
 ٧ريـخمش الز  وقد نص  . جمرى اآلحاد يف جواز اجلمع     "لٌعفْأَ" و "الٌعفْأَ"، فقد جرى    ٦جمعان فال ي  "يلاعفَم"و

على أنه مق٨ فيهمايس .  

هما إذا   فإن "يلاعفَم" و "لاعفَم"ا  ، وأم "امعينأُ" و "بليكَأُ" :ران على لفظهما كاآلحاد حنو    غصهما ي  أن :اينالثّ   
صغرا رمثّ،ة أو إىل مجع القلّ، إىل الواحداد بعد ذلك ي صرانغ .  

ه  نظري "الٌعفْأَ"ـ من اآلحاد يوازنه يف اهليئة وعدة احلروف، ف         له نظري  "لٍعفْأَ" و "الٍعفْأَ" من    كال  أنّ :٩الثالثّ   
-   له وزيادة األلف رابعة      يف فتح أو– "فْتحنو "الع : "تجو "الو "طْتـ فَ"، و "افو ـ " : حنـو  "الاع س١٠"اطاب 
 ١٤"لعفْت" - ثالثهله وضميف فتح أو -ه  نظري "لعفْأَ" و ،١٣"العزخ" و ١٢"الصلْص" : حنو "اللعفَ"، و ١١"اماتخ"و

   .١٨"كلُهم" و١٧"مركْم" : حنو"لعفْم"، و١٦"بضنت" و١٥"لفُتت" :حنو

                                                
كالب، أو كونھ على أجمع حقیقة، ك ھذا الجمع لتكرر المنع صرف مثل:"-یعني ابن الحاجب–قال المصنف :" ١/١١٢في شرح الرضي للكافیة  - ١

مول ده   ، ینع ت بالجم ال، الم الكي، النح وي، الفقی ھ،     مر بن أبي بكر بن یونس، أبو عم رو عثمان بن عوابن الحاجب ھو ". وزن جمع الجمع كمساجد  
ف ي ال صرف، ول ھ    ) ل شافیة ا(ف ي النح و، و  ) الكافی ة (بإسنا، من صعید مصر، برع في النحو واألصول، ل ھ ت صانیف م شھورة عن ي ب شرحھا، منھ ا           

، ٢٥٠-٣/٢٤٨انظر وفیات األعیان . ھـ٦٤٦س بجامع دمشق مدًة، وتوفي باإلسكندریة سنة في شرح المفصل للزمخشري، وغیرھا، دّر) اإلیضاح(
 .٤/٢١١، واألعالم ١٩٦والبلغة 

  .١٠٣-١/١٠٠ انظر اإلیضاح البن الحاجب - ٢
  .١/٥٠٣، وانظر اللباب ٣٧٦بیات ، والمسائل الحل٢٧٦ المسائل المنثورة في - ٣
 . من د"یجمعان" سقط - ٤
  .من د، وط، وص"على" سقط- ٥
 ."أي جمع تكسیر، وإال فقد یجمعان جمع تصحیح:" ٣/١٣٠١صب في - ٦
ف اق، ب رع فیھ ا ف ي     ري، الخوارزمي، جار اهللا، العالمة، إمام النحو واللغة والبی ان باالت ـم الزمخشـ محمود بن عمر بن محمد بن عمر، أبو القاس  - ٧

 وفی ات  انظ ر . ھ ـ ٥٨٣، وغیرھ ا، ت وفي ف ي بل ده س نة      )أساس البالغ ة (، )الكشاف( ، و)المفصل( بلده، ثم رحل إلى الحجاز وجاور بمكة، من كتبھ   
   .٧/١٧٨، واألعالم ٢٩٠البلغة و ،٥/١٦٨األعیان 

 وذكر اب ن  ."أفاعیل، نحو أكالب وأساور وأناعمعل، وفي كل أفعال ویجمع الجمع، فیقال في كل أفعل وأفعلة أفا:" ٢٤٤-٢٤٣ جاء في المفصل     - ٨
  . أن الزمخشري أخطأ في القیاس في جمع الجمع، والصحیح االقتصار على ما سمع فقط٥/٧٤یعیش في شرحھ للمفصل 

 .٦٤٦-٦٤٥ انظر نا - ٩
  .یُط وساباطاٌتَسواِب: َسِقیَفٌة بین َداَرْیِن تحَتھا طریٌق ج:  الساباُط):سبط( في القاموس- ١٠
 .، واللسان باب األلف اللینة٢/٢٥٨، والمقتضب ٢/١١٠ انظر الكتاب . الخاتام لغة في الخاتم- ١١
 .الطین الیابس: الصلصال): صلل( في السان- ١٢
  .العرج: والَظْلع. یقال ناقة بھا خزعال أي َظْلع): خزعل( في اللسان- ١٣
 .تحریف وھو "مفعل":١ في ط- ١٤
 . جروه: وقیل،ھو الثعلب): تفل( في اللسان- ١٥
 وھو ُمْحَتَظر وورُقھ ُمَتَقبٌِّض وال ،وھو َیْنُبُت َضْخمًا على ھیئة السَّْرِح وعیداُنھ بیٌض َضخمة، حجاز التَّْنُضُب شجر ینبت بال   ):نضب( في اللسان  - ١٦

  .َجًنى مثل الِعَنِب الصغار یْؤكل وھو ُأَحْیِمٌر ولھ ، ولھ شوك مثل شوك الَعْوَسج،تراه ِإال كَأنھ یابس ُمْغَبرٌّ وِإن كان نابتًا
 ).كرم(، والصحاح واللسان والتاج ٣/٢١٢ انظر الخصائص .؛ وھو فعل الكرمَمْكُرمةال: َمْكُرٌمال - ١٧
  ).ھلك( انظر الصحاح واللسان والتاج .، ویجوز فیھ كسر الالم وفتحھا أیضا"ھلك"مھُلك مصدر - ١٨

  ب/٢٣٦
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 :حنـو  ،١ له يف اآلحاد نظـرياً      بأنّ ه إالّ فَل صر  يعلِّ  ملا أمكنه أنْ   "ةكَالئم"ئل عن    ابن احلاجب لو س    على أنّ    
   ٢".ةياهركَ" و،"ةياعوطَ"

 )ذَا اعـوـتـاللٍ مكَـن ـال"ـهارِيـجو    " اًـعـفْ رو ـجأَاًر ـجـ كَرِه"يارِـس"(  

 : أن يكون آخره ياء قبلها كسرة حنو       : إحدامها ؛ فله حالتان   معتال "لاعفَم"ازن  و ما كان من اجلمع املُ     :يعين   
"جغَ" و"ارٍوواألخرى.٣"اشٍو :قلب ياؤه ألفاً حنو أن ت: "ذَعو٤"ىار "مد٥"ىار.   

   لُفاألو: ي جىر   يف رفعه وجر  ه مجو"اضٍقَ"ى  ر "يف حذف يائه وثبوت تنوينه حنو"ارٍس  :﴿ـ و مـ ن  مهِقو فَ
 يف سالمة   "ماهرد"جمرى  صب   ويف الن  .]٢-١: ٨٩الفجرسورة  [ ﴾رٍش ع الٍيلَو  رِجالفَو﴿،  ]٤١: ٧األعرافسورة  [ ﴾اشٍوغَ

  . ]١٨: ٣٤سبأسورة [ ﴾ياليا فيها لَوريس﴿: آخره وظهور فتحته حنو

  .)"يارِواجلَ"ـك( :ه من كالمه بقول/ وهذا خرج.ن حبال، وال خالف يف ذلكونر إعرابه وال يدقَ ي:اينوالثّ   

  : ٦تنبيهات   

   لاألو: لف يف تنوين     اخت"ج٧ فذهب سيبويه  ؛وه وحن "ارٍو إىل أن ه تنوينع ضٍو  عن الياء احملذوفـة ال تنـوين  
صرف.  ٨د وذهب املرب والز ٩اجج  ه إىل أن مثّ، عن حركة الياءعوض ح  وذهـب  .اكننيذفت الياء اللتقاء الـس 

  األخفش إىل أن ه تنوين الياء ملّ   ألنّ ؛١٠ صرف  ذفت ختفيفاً زالت صيغة     ا ح"فَمـفظ ك اللّ وبقي   "لاع"ـ ج احٍن" 
   .حيح مذهب سيبويه والص.١١فانصرف

                                                
والجمع الذي ھو صیغة منتھى الجموع م ن غی ر ت اء تأنی ث، لیخ رج م ا عل ى زنت ھ واح د بت اء التأنی ث             : لى أن یقال  األو:" ١/١٠٠ اإلیضاح   في - ١

-١/١٤٥ و ذكر الرضي المسألة في شرحھ للكافیة ."رد، فیضعف قوة صیغة منتھى الجموعكفرازنة، ألنھ بالتاء یكون على زنة كراھیة، فیشبھ المف
تق رب اللف ظ م ن وزن المف رد، نح و كراھی ة وطواعی ة         ن الت اء مالئك ة أل :  أن تكون بغیر ھاء احترازا عن نح و نما شرط في ھذه الصیغة  إو:" ١٤٦

ف ي    و."ح اد ، ف ال یق وم مق ام ال سببین، وال س یما عل ى م ذھب م ن ق ال إن قیام ھ مقامھم ا لكون ھ ال نظی ر ل ھ ف ي اآل               ھوعالنیة، فتكسر من ق وة جمعیت       
 وال تقدیرًا ألنھ ل یس عل ى وزن   ،لل صرفھ بأنھ لم یتكرر ال تحقیقًا وھو ظاھر إذ ھو جمع ملك من أول وھلة یمكنھ أن یع   : قد یقال  :"٣/١٣٠٢صب

  ".المكرر الذي ھو مفاعل أو مفاعیل لتحرك الوسط في الثالثة التي بعد األلف
  ."انتھى" زیادة  دفي - ٢
  . الجواري جمع جاریة، والغواشي جمع غاشیة- ٣
 .عذارى جمع عذراء وھي البكر): عذر( في اللسان- ٤
 .القرن یسرح بھ الشعر كالمشط: مدارى جمع ِمدرى): دري( في اللسان- ٥
 .٨٧-٨٦-٢/٨٥ وردت التنبیھات بتمامھا في مر - ٦
  .٥٧-٢/٥٦الكتاب  - ٧
  .١/١٤٣ المقتضب - ٨
 والظاھر أن القول للزج اجي  .١/١٥٣للكافیة ، كذا في شرح الرضي إلى أنھ تنوین صرف ١٤٤ ما ینصرف وما ال ینصرف   ذھب الزجاج في   - ٩

    .١/٣٧٦ وشرح التسھیل للمرادي ،٢/٦٦٨كما في االرتشاف
  .١٤٥ كذا في الجنى الداني .١/٣٢٥معاني القرآن لألخفش  - ١٠
 .٣/١٤٢٤ القول بال نسبة في شرح الكافیة - ١١

  أ/٢٣٧
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   وأم ا ج١هلُع    ؛ عوضاً عن احلركة فضعيف ألن   عويض عن حركة األلـف  ه لو كان عوضاً عن احلركة لكان الت
ف ر، وألحلق مع األلـ من حاجة املتعسعويض أشدر إىل الت حاجة املتعذّ ألنّ؛ىلَو أَ"ىسيع" و"ىسوم" :يف حنو
   . امللزوم٤لك فكذ؛ فيهمافتن م٣زم والالّ،٢مرنم كما أحلق معهما تنوين التوالالّ

   وأم  ـا كونه للصرف ان آخر مـا بقـي حـرف        ـ لك  وإالّ ،٥ إذ احملذوف يف قوة املوجود     ؛ أيضاً  فضعيف
  . فتن م-كما ال خيفى-زم  والالّ،٦إعراب

ا كانت يـاء    ملّ": ٧قال يف شرح الكافية   : قلتالً؟  فما سبب حذفها أو   عل عوضاً عن الياء      إذا ج  :فإن قلت    
  حذَاملنقوص قد ت  التزموا فيه مـن  ذي ال ينصرف أثقلَ وكان املنقوص الّ،هاى بالكسرة اليت قبلَ  كتفَف ختفيفاً وي 

  . انتهى. "ومز اللُّ إالَّ أثر، إذ ليس بعد اجلوازقل زيادةُ ليكون لزيادة الثِّ؛احلذف ما كان جائزاً يف األدىن ثقالً

اظم يف شـرح     كما نقل الن   ، عن احلركة هو املشهور عنه     نوين عوض  الت د من أنّ  م عن املرب   ما تقد  واعلم أنّ    
/ ،عرجوع إليـه يف الـش  راً بدليل الر فيما ال ينصرف تنويناً مقد د إىل أنّ  ذهب املرب ": ٩ارح وقال الش  .٨الكافية

  مثّ ،اكننيم التقاء الـس    لتوه فع واجلر  وحذفوا ألجله الياء يف الر     ، وحنوه حبكم املوجود   "ارٍوج"وحكموا له يف    
عو ضوا عم  احلذف ملالقاة ساكنٍ    ألنّ ؛ بعيد ١٠ذا وه .نوينا حذف الت  م تو١١ الوجود مِه ا مل يوجد له نظـري    مم، 

  . "وال حيسن ارتكاب مثله

 ومـا  .١٣ه وغري١٢اظم على ذلك الن نص. عليهفقفع واجلر مت وحنوه يف الر"ارٍوج" ما ذكر من تنوين     :اينالثّ   
  من أنّ  ١٤ذكره أبو علي       يونس ومن وافقه ذهبوا إىل أن  ه ال ينوال حتذف ياؤه،نو ،وأن بفتحـة ظـاهرة  ه جير ، 

وه١٥م.وإن ١٧ وسيأيت بيانه،١٦ملَما قالوا ذلك يف الع .  

                                                
 ."أما من جعَلھ":١ في د، ط- ١
 ، ألن ھ ال یجم ع ب ین الع وض والمع وض عن ھ      ؛ض العوضیة عن الیاء بل للعوضیة عنھا ومنع عودھ ا  التنوین ھنا لیس لمح:"٣/١٣٠٤صب في   - ٢

 ."فكان كضد الیاء التي تجامع األلف والالم فناسب أن ال یجامع األلف والالم فاحفظھ فإنھ دقیق
 ." مع األلف والالم یعني أولویة التعویض عن حركة األلف في نحو موسى وعیسى وإلحاق التنوین:"٣/١٣٠٤صب في - ٣
  ."فكذا":  في د، وط، وص- ٤
 ."ھى الجمع موجودة تقدیراتالمحذوف وھو الیاء في قوة الموجود، أي صیغة من:" ٣/١٣٠٥صب في - ٥
 ."إعرابھ": في د- ٦
٣/١٤٢٤ - ٧. 
٣/١٤٢٣ - ٨. 
 .٦٤٧ نا - ٩

 ."وھو":  في د، وط، وص- ١٠
 ."ھو التنوین المقدر:"٣/١٣٠٥صب في - ١١
  عل  ى االتف  اق ف  ي ھ  ذینذك  ر الن  اظم تن  وین ج  وار ونح  وه ف  ي الرف  ع والج  ر، لكن  ھ ل  م ی  نص  ؛ وفیھم  ا ٢٢١، والت  سھیل ٣/١٤٢٢ح الكافی  ة  ش  ر- ١٢

 .ینالموضع
 :، وقد جاء عن بعض العرب في الجر وجرًا رفعًا"قاض"ـفي اللفظ ك" جوار"كثر على أن  اعلم أن األ:"١/١٥٢ قال الرضي في شرحھ للكافیة - ١٣

 ومذھب أبي إسحاق وأبي عم رو والخلی ل وس یبویھ وجمھ ور أھ ل الب صرة أن ھ ین ون رفع اً         :" قال أبو حیان ٨٩٠-٢/٨٨٩ وفي االرتشاف    ."يجوار
  ." وتحذف یاؤه فیھما، ویتم في النصب وال ینونوجرًا

  .٣/١٢٠التعلیقة  - ١٤
  ."وھٌم وخطأ ومخالفة للغة العرب والقرآن... بو علي وما ذكره أ:"  إذ قال٢/٨٩٠ حیان على أبي علي في االرتشاف  أبوبھذا رّد - ١٥
  .٣١-٣٠المساعد ، و٣/١٥٠٦ شرح الكافیة انظر و."مررت بقاضَي قبل" قاض"ویقول یونس للمرأة تسمى بـ:"٢/٥٨ الكتاب في - ١٦
 . وما بعدھا٥٦ الصفحة - ١٧

  ب/٢٣٧
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 مع  تردما قُ  وإن . منصرف ه غري  ألن ؛ على الياء  رةٌ مقد ه فتحةٌ  فعالمة جر  "ارٍوج بِ تررم" : إذا قلت  :الثالثّ   
ما  إن )"يارِس"ـكَ( : قوله  وقد ظهر أنّ   .لقَثْست لنيابتها عن املُ   لتقثْ فاست ،ها نابت عن الكسرة   ة الفتحة ألن  خفّ

ـ  ١مكني الـت  وتنوينه تنوين،رةبكسرة مقده  جر "ارٍس"  ألنّ ؛قديرفظ فقط دون الت   هو يف اللّ   ه  ال العـوض ألن
  ٣.ل الكتاب أو٢ وقد تقدم.منصرف

)ـول"ــساوِرـ بِ"لَـيـا الذَـهجعِـم      ــ شاقْـب ـهتضـى عـمواملَن عِـم(  

   أنّ اعلم  "ساوِرلي" اسم   جاء على وزن      مفرد أعجمي "فَماعفَ "لي نِممن ع  الص     يغة رف لشبهه باجلمع يف الص
ةاملعترب، ل م بناء   ٥ أنّ ٤ا عرفت "فَمو "لاع "فَماعأو منقول من مجـع،       جلمعٍ  ال يكونان يف كالم العرب إالَّ      "لي 
فحق    ما أن يما واز من  وإن فُ  ،رفع من الص قدت  ما  ة إذا متّ   منه اجلمعي ال تكـون ألفـه       وذلك بأنْ  . شبهه 

ددة عارضـة، ومل  ـه عارضة، وال بعد ألفه ياء مـش   ما يلي ألف    وال كسرةُ  ،سب إحدى ياءي الن   ٦نععوضاً  
    يوجد ذلك يف مفرد عريب  وملّ . كما مر  جِا ود/   وهو    يف مفرد أعجمي "ـساوِرمنعـه مـن      إالّ ٧كن مل ي  "لي 

رف وجهاً واحداً  الص،  خالفاً ل من ز عفيه وجهني   أنّ ٨م  :رف ومن ـالص  ـ  ٩نبيه على ذلك  عه، وإىل الت ار ـ أش
  . ١٠ ذلك خالفاً ملن زعم غري،رف يف مجيع االستعمالع الص عموم من:أي )عِنوم املَمى عضته اقْشب( :بقوله

    ومن النأنّ ١١ني من زعم  حوي  "ـسيلاوِر" عريب ، وأن  ١٢قديره يف الت مجع  "ـسرةالَو" س ي به املفـرد   م. ور د 
   :١٤ا قولهوأم .١٣سمع مل ي"ةالَورس" نّبأ

٥٤ –ـلَيـ عم اللُّـه ـنمِ سالــؤوـفَ[       ةٌـرــلَيي ـسسمل ـــرِقفطعت[  

                                                
 ."التمكن": في د- ١
 .)١/٣٧(١و طب ، /٧ انظر األصل - ٢
  ".تھىان" زیادة  دفي - ٣
 ."إلخ..وإنما كان أعجمیًا ِلما عرفت: أي:"٣/١٣٠٦صب في - ٤
 ."من أن":١ في ط- ٥
 ."من": ، وص١ في ط- ٦
 ."یمكن":، وص٢ في ط- ٧
عرب ّي  :  وم نھم م ن یق ول   ...ھ و أعجم ّي من صرف   : فم نھم م ن یق ول   :" ق ال رفھوف ي ص   ؛ ١٠٧-١/١٠٦ نقل ابن الحاجب الوجھین في اإلی ضاح     - ٨

ف ي أوض ح   ق ال اب ن ھ شام    و . المن ع  عن ده  و حكم ھ " مف رد جم يّ أع) ال سراویل (ب ل  :" ٣/١٥٠١ ابن مالك فقال في ش رح الكافی ة       وخالفھ ."منصرف
، وُردَّ بأّنھ ناقٌل:" ٢/٢١٢زھرأجاب األزھريّ  في و ." یصرفھ، وأنكر ابن مالك علیھ ذلكونقل ابن الحاجب أّن من العرب من   :" ٤/١٠٥المسالك  

  ."ال وجھ إلنكاره ألن ابن الحاجب ثقة وقد نقلھ: قال الحفید:" ٣/١٣٠٦ صبفي  و." من لم ینقلوَمْن نقل حجٌة على
  ."بذلك":األصل خالفًا للنسخ األخرى في - ٩

 علي بن أن:  سراویل یذكر أم یؤنث، ویصرف أم ال؟ فكان الجواب- ھ أدام اهللا أیام-وقال الوزیر  :"٤١٠-٤٠٩ جاء في اإلمتاع والمؤانسة - ١٠
 وما " سراویلھذه: "صنع بھ في الصرف في مثلإذا كان الواحد في صیغة الجمع ما ُی: سألت المبرد فقلت: ج قالاعیسى حدثنا عن شیخھ ابن السر

قھ ألح: أخبرنا سلمة عن الفراء قال: وسألت أحمد بن یحیى عن ذلك، فقال: قال . ألنھ مثلھ وشبیھھ؛منعھ الصرفاھ بالجمع فْقألِح:  فقال؟أشبھھ
 ". حتى یكون بین الواحد والجمع فرق؛ واصرفھ في النكرة فامنعھ الصرف في المعرفة"أحمد"ـب

 غیر أن .١/١٥١ ونسبھ الرضي للمبرد في شرح الكافیة .١/٢٧٥، والمصباح المنیر١٠٧-١/١٠٦القول ذكر بال نسبة في إیضاح ابن الحاجب  - ١١
 .    وأن سراویل عنده أعجمي خالف ذلك؛٣/٣٢٦الظاھر من كالم المبرد في المقتضب 

 .٢/٨٩ وانظر مر ."یقدرأن سراویل كان جمع سروالة، فنقل من الجمعیة إلى تسمیة المفرد بھ: أي:"٣/١٣٠٦ صب في - ١٢
وانظر ". سراویل لم تتكلم بھ العرب مصروفًا وال غیر مصروف: "قال أبو بكر بن السراج:" وفیھا ٢٧٥ المسألة في المسائل المنثورة  - ١٣

  .٥٥، والمعرَّب ١٧/١٥، ٤/٨٣ المخصص
، والخزانة )سرل( ، واللسان١/١٥١، وھو في شرح الرضي للكافیة ٣/٣٤٦یت من المتقارب، قائلھ مجھول، أنشده المبرد في المقتضب ب ال- ١٤
  .٢/٢١٢، وزھر ٥/٦١٤، وشا ٢/٨٩، ومر ٦٤٨ورد في نا . ١/٢٣٣

 . عند بعض النحویین" سراویل "أنھ مفرد: سروالة، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

أ/٢٣٨
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   ١فمصنوعال ح ة فيهج .  

  أنّ  أحـدمها  ؛ أمـران  ٣ هذا القـولَ   در وي ."ةالَورـس" :ه مسع من العرب من يقول      أن ٢شـوذكر األخف    
"ـسريف    لغةٌ "ةالَو "سيلاوِر" واآلخر أنّ  .٤ فليس مجعاً هلا كما ذكره يف شرح الكافية        ،ها مبعناه  ألن  قـل مل    الن

  . ما ثبت يف األعالم وإن،يثبت يف أمساء األجناس

  : تنبيهان   

   وينبغي أن يعلم أنّ": ٥رح الكافيةـ قال يف ش:لاألو "ـساس٦"يلاوِر مف .ث مؤنمثّ،كرذّمي به لو مس  
ـصغفيه  لقيلر: "ـسري٧"لي٨أنيث غري مصروف للتعريف والت.ولوال الت صرف كما يأنيث لص٩فر 
"ـشر١٠"يلاحإذا ص غفقيلر : "ـشريح؛"لي١١كسري لزوال صيغة منتهى الت".   

 ألفه غري عوض يف      وأنّ ،نظراً ملا فيه من معىن اجلمع      ،"رٍاوج"ـ تشبيهاً له ب   "انمثَ" منع صرف     شذّ :١٢اينالثّ   
  :١٥ قالن م"ارٍوج"ـ ب"اًيانِمثَ" ١٤هبشو": ١٣ قال يف شرح الكافية.احلقيقة

٥٥ –حوـ يدولَعـ ثَمم اًـانِيـقَ بِلهاـاح      تـحممبِـى ه ـنيـزـغتاإلر اجِـة"  

واملعروف فيه الص١٧.  مها لغتان:١٦ وقيل.مرف ملا تقد   

  

                                                
  .١/٢٣٣، والخزانة ٤/١٠٠وانظر شرح الشافیة للرضي . "أي من كالم المولدین"٣/١٣٠٧ صب في - ١
  .٢/٨٩، وانظر مر ١٧/١٥، والمخصص ٣٤٦-٣/٣٤٥في المقتضب  ھ عنحكي ذلك - ٢
 .٢/٨٩ وانظر مر ."أي القول بأن سراویل جمع سروالة في التقدیر:"٣/١٣٠٧ صب في - ٣
٣/١٥٠١ - ٤.  
٣/١٥٠٢ - ٥. 
 . المصدروكذا، "سراویلال":د في - ٦
 ."فقلبت الواو یاء الجتماعھا مع الیاء وسبق إحداھما بالسكون" سریویل"أصلھ :" ٣/١٣٠٨صب في - ٧
 ."."زینب" كـ وضعًاأي لكون اللفظ مؤنثًا:"  في المصدر السابق نفسھ- ٨
  ."صرف": في د- ٩
الل  سان ، و١/٥٠٤، واللب  اب ٢٥٣، والمع  ّرب ١٤/٤٣، والمخ  صص ٢٧٦انظ  ر الم  سائل المنث  ورة .  الواح  درج  لب  ھ الجم  ع ی  سمى :  ش راحیل - ١٠
 .)شرحل(
 ."أي مع عدم ما یخلفھا في المنع بخالف األول:" ٣/١٣٠٨ صب في - ١١
 .٢/٨٩ في مر معظم ما في التنبیھ الثاني  - ١٢
٣/١٥٠٨ - ١٣.  
 ."ولقد شبھ": في ط، وص- ١٤
، وسر ٢/٩١واألصول ، ٢/١٧، وھو بال نسبة في الكتاب ١/١٥٧،١٥٨، والخزانة )ثمن(، واللسان٩١البن میادة في دیوانھ  من الكامل، البیت - ١٥

من ُأولع أي : مولعًا. أي ثمانیة ُأتن: ثماني. یسوق:  یحدو.٢/٨٩مر و، ١٤٥ورد في نا . ١/١١٠وشرح الرضي للكافیة ، ١/١٦٤صناعة اإلعراب 
یشبھ الشاعر ناقتھ بالحمار الوحشي . مصدر أرتجت الناقة إذا أغلقت رحمھا على ماء الفحل: اإلرتاج. مصدر زاغ أي مال: زیغة.  بھ وعلق بھأغري

؛ ألن األنثى من فتھرب منھ وھي ال تمكنھ لوحشي السریع الذي یعدو خلف أتنھ؛ مولعًا بلقاحھا، الناقة كالحمار السرعتھ في أبیات سابقة، ویرید أن 
  . فكأنھ یسوقھا سوقًا عنیفًا حتى ھمت بإسقاط ما أرتجت علیھ أرحامھا من األجنةلحیوان ال تمّكن الفحل إذا حملت،ا

 .  شذوذًاومنعھ من الصرف" جوار"بـ"ثماني"تشبیھ : ثمانَي، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
الصرف ألنھ اسم عدد ولیس بجمع، ومنع الصرف ألنھ جمع من جھة : لغتان" ثماني"في : ل ابن السید قا:"١٥٨-١/١٥٧ ورد في خزانة األدب - ١٦

إن ھ ش اذ، ت وھم ال شاعر فی ھ معن ى الجم ع فل م         :  وغی ره ق الوا  یبویھمعناه، ألنھ عدد یقع للجمع، بخالف یمان وشآم، ألنھ غیر جمع وفیھ جمع، ف إن س     
  ."ولم یقل أحد إنھ لغة. یصرفھ

  ".انتھى" زیادة  دفي - ١٧
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  )قْـحـه يـعاف منرـصناالـه فَـ بِ       قـحـا لَـمـ بِمي أوــه سـوإنْ بِ(

  كان منقوالً من مجـعٍ     / سواء ،رفه منع الص   فحقّ "يلاعفَم" أو   "لاعفَم"ي به من مثال     م س ١ام م  أنّ :يعين   
ـ " مثل ٣ أعجمي حلق به من لفظ٢امو م أ، اسم رجل"داجِـسم"ـق ك حمقّ ـسـ " و"يلاوِر ـشرأو "يلاح ،
٤لفظ  لَ ارجتل للعازِن"ة مثل   ميو٥"ه.  يف ة  والعلّ" :٦ارح قال الشمن ـ  ع صرفه ما فيه من الـص الة ـيغة مـع أص

٧ةاجلمعي،   لَ أو قيام العمي فلو طَ  .٨امهاقَة م      ـ عليل ال رأ تنكريه انصرف على مقتضى الت . انتـهى  "لاين دون األو  ثّ
ـ  .١١صـله بهه بأ ـنكري لـش  ه ال ينصرف بعد الت     أن ١٠يبويهـ مذهب س  :قلت": ٩ال املرادي ـق ذهب ـ وم
ـ    والص . القوالن ١٤شـ وعن األخف  .١٣ة صرفه لذهاب اجلمعي   ١٢ردـاملب هـم منعـوا    يبويه ألن ـحيح قول س
"سيلاوِر"رف من الص،١٥."حيح وهو نكرة وليس مجعاً على الص   

 )ـوالعام ـلَمـنعفَـ صـرم ـهكَّباـر      ـ تركيبـ مجٍ نزح و"عميكَ داـرِب"(  

    اين ما ال ينصرف  والثّ.أحدمها ما ال ينصرف يف تعريف وال تنكري:  ما ال ينصرف على ضربني  أنّ ١٦مقد تقد
 يف الت   وقد فرغ من الكالم على     .نكريعريف وينصرف يف الت  الض  لرب األو،  وهو سبعة   ،اين يف الثّ   وهذا شروع 

١٦أقسام كما مر.   

   املركّ :١٧لاألو ج حنوب تركيب املز :"بلَعبو"ك "حضرمو"تو "معدـ  "برِكَ ي ة املعـىن   الجتمـاع فرعي
لَبالعةمي، ة اللّ  وفرعي ركيبفظ بالت.     احداًجعل االمسان امساً و    واملراد بتركيب املزج أن ي،  ال بإضافة   وال بإسناد ، 

در مرتلةَبل يرتل عجزه من الص١٨أنيث تاء الت.ولذلك الت زم فيه فتحإالّ،در آخر الص إذا كان معتال ن ه يسكَّ فإن

                                                
 ."ما":وص، ٢ في د، وط- ١
 ."بما": في د- ٢
  ."المراد باللفظ األعجمي اسم الجنس المفرد األعجمي:"٣/١٣٠٩صب في - ٣
والمعنى أو كان ما س مي ب ھ م ن    )... جمع(األول أو على ) لفٍظ(ھكذا في النسخ بالجر عطفًا على :" ١٣٠٩-٣/١٣٠٨ في المصدر السابق نفسھ  - ٤

ثم ال بد من كون ھذا اللفظ المرتجل للعلمیة أعجمیا .. لجمع من اسم جنس أعجمي، أو لفظ ارتجل للعلمیةبعض ما لحق با" مفاعیل"أو " مفاعل"مثال 
 ."لئال ینافي ما أسلفھ الشارح من أن ھذا الوزن ال یكون في العربیة إال جمعا أو منقوال عن الجمع 

 ."كشاجم": في د- ٥
  .٦٤٨ نا - ٦
، وال "ش راحیل "و"س راویل "مل نح و  شعلم رج ل، وال ت   " مساجد"صرة على ما سمي بھ من الجمع كـھذه العلة األولى قا:" ٣/١٣٠٩ صب في  - ٧

 ."ي من وجود صیغة منتھى الجمع قبل العلمیة وبعدھانفي ھذین القسمین ما قالھ یوسف الح، ولعل العلة ف"كشاجم"و" ھوازن"نحو 
 ."علمیتھ مقام جمعیتھ التي كانت لھ، أو جمعیة غیرهأو ما فیھ من الصیغة مع قیام : أي:" في المصدر السابق نفسھ- ٨
  .٢/٩٠ في شرحھ األلفیة - ٩
 .٢/١٦ الكتاب - ١٠
 .یعني باألصل الجمع قبل التسمیة: عن التواتي٢/٩٠مر إحدى نسخ شرح المرادي لأللفیة  كما نّص المحقق في  في حاشیة - ١١
  . ٣/٣٤٥ المقتضب - ١٢
 ."ي خلفت الجمعیة، ثم زالت بال خلف عنھابالعلمیة الت: أي:"٣/١٣٠٩صب في - ١٣
  .٢٧٥، والمسائل المنثورة ٢/٨٨ في األصول ، ونقل عنھ المنع٣/٣٤٥ الصرف في المقتضب  نقل عن األخفش- ١٤
  ".انتھى" زیادة  د، وط، وصفي - ١٥
 .٣٧ الصفحة - ١٦
  .١٤٥٧-٣/١٤٥٥ الكالم في شرح الكافیة - ١٧
ف   ي و". ؛ ألنَّ طلح   ة بمنزل   ة ح   ضرموت  تلق   ى اآلخ   ر منھم   ا كم   ا تلق   ى الھ   اء م   ن طلح   ة وحم   زة    :یق   ول الخلی   لن أ:"٢/٨٧ف   ي الكت   اب   - ١٨

 ."كما سیذكره الشارح" معدي كرب"لحالة واحدة وھي الفتح إال نحو أي في أن اإلعراب على العجز وما قبلھ مالزم :"٣/١٣١٠صب

ب/٢٣٨
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نوا ياء  قل مزيد ختفيف بأن سكّ    أنيث، فجعلوا ملزيد الثّ    من ثقل الت   ركيب أشد  ثقل الت   ألنّ ؛"برِكَ يدعم" :حنو
"معد٢ وإن كان مثلها.١ وحنوه"برِكَ يقبل تاء الت فتح حنوأنيث ي: "رامو"ةي "اعد٣"ةي.   

    ٤ضافوقد ي سكون ياء    ٥تصحبـ فيس /ب إىل ثانيهما  ل جزأي املركّ   أو "معدبيهاً ـ وحنوه تـش  "برِكَ ي
صب مـع   ن مثل هذه الياء يف الن     سكّ من ي   من العرب   وألنّ ،٧"بٍرِكَ يدعرأيت م " :، فيقال "سيبِدرد" ٦بياء
ـ    ١٠عاملوي .٩فرادقل ما كان جائزاً يف اإل     ركيب لزيادة الثّ  زم يف الت   فالت ،٨فراد تشبيهاً باأللف  اإل اين  اجلـزء الثّ

ـ ر ه امر"  من "زمره"ـ صرفه ك  عر امتن  مؤثّ  سبب ١٢عريف فإن كان فيه مع الت     .١١معاملته لو كان منفرداً    م؛"ز 
 "زمر ه ام ر جاَء" : حنو ، العوامل ١٣ل مبا تقتضيه   ويعرب األو  ، بالفتحة  فيجر ،رة مؤثّ عريف عجمةً  فيه مع الت   نّأل
 "تومرض ح رأيت" و "تومرضهذه ح " ":تومرضح" ويقال يف    ،١٤"زمر ه امِر بِ مررت" و "زمر ه ام ر رأيت"و
 ،١٦غة املشهورة  يف اللّ  "برِكَ" ثان، وكذلك    عريف سبب  الت ١٥مع ليس فيه    "موتاً"  ألنّ ؛"تومرِض حب مررت"و

   . فيجعله مؤنثاً"برِكَ يدع م١٧يهذ": وبعض العرب ال يصرفه حينئذ، فيقول يف اإلضافة

    ان معاً على الفتح ما مل يعتلّ    وقد يبنيـن تشبيهاً بل فيسكّ األو"خمةَسع شغة  هذه الل١٩ّم وأنكر بعضه.١٨"ر
  .٢١ملَ وقد سبق الكالم على ذلك يف باب الع.٢٠وقد نقلها األثبات

   

                                                
 .٢٤٢، والمسائل المنثورة ٢/٥٠ انظر الكتاب - ١
  ."الیاء: أي:"٣/١٣١٠في صب - ٢
 ."عاریة":، وص١، وفي ط"غادیة": في د- ٣
  .٢٤٢-٢٤١ انظر المسائل المنثورة - ٤
 ."أي في األحوال الثالثة، وقیل تفتح في النصب وتسكن في الرفع والجر:"٣/١٣١٠صب في - ٥
  ."في أن كًال من الیاءین وسط:" في المصدر السابق نفسھ- ٦
 نحو ، فتكون الیاء غیر حرف اإلعراب فیسكنونھا ویشبھونھا بیاء زائدة ساكنة؛ واحدًاون الشیئین ھھنا اسمًاأنھم یجعل:"٢/٥٥ والعلة في الكتاب   - ٧

أبنیة والدردبیس في . ٣/١١٨وانظر التعلیقة ". العتاللھا كما لم تحرك قبل اإلضافة" شغر"، ولم یحركوھا كتحریك الراء في "دردبیس ومفاتیح"یاء 
 .الدردبیس خرزة سوداء، والشیخ الكبیر، والعجوز): دردبس(وفي اللسان، "الداھیة: "٣١٥الزبیدي

 .٢٤٣-٢٤٢، والمسائل المنثورة ١١٧-٣/١١٦، والتعلیقة ٢/٥٥ انظر الكتاب .رأیت القاضْي:  مثل- ٨
 الف تح كم ا ھ و لغ ة     وازه في اإلفراد أن اللفظ في حد ذاتھ بقطع النظر عن لغة مخصوصة یج وز فی ھ ح ال الن صب    ـمعنى ج:"٣/١٣١١صب في  - ٩

 ."بعض العرب والتسكین كما ھو لغة بعض آخر
 ."، فمعاملة الجزء الثاني المذكور على لغة إضافة صدره إلى عجزه)یضاف(معطوف على ) یعامل:"( في المصدر السابق نفسھ- ١٠
  . في الصرف وعدمھ- ١١
  ."یة بھذا اإلعراب، فھو معرفة وجزء المعرفة ھنا كالمعرفةألن المركب لم یخرج عن العلم) مع التعریف(إنما قال :"٣/١٣١١صب في - ١٢
 .ب /٢٢٠ إلى  من أصل المخطوط د نقصویلیھب من د، /٢٠٠  الصفحة عند ھذه الكلمة تنتھي- ١٣
 .٢ طوالمثبت منبالفتح في المواضع الثالث، وھو خطأ، ووردت في ص دون ضبط، " راَم ھرمَز "١ وط في األصل- ١٤
 ."من": ، وص١ في ط- ١٥
 فی ضیف وال   ك ربَ  ومنھم من یق ول مع ديْ  - ویصرف–منھم من یقول معدْي كرٍب فیضیف : وأما معدي كرب ففیھ لغات:" ٢/٥٠ في الكتاب  - ١٦

  ."یصرف یجعل كرب اسمًا مؤنثًا، ومنھم من یقول معدي كرُب فیجعلھ اسما واحدا وھو عربي
 .٣/١٤٥٧ وكذا في شرح الكافیة "ھذا": في ط، وص- ١٧
  .٣/١٣١وشرح الرضي للكافیة ، ٨٤للخلیل المنسوب نظر الجمل ا - ١٨
فإنما معد یكرب واحٌد كطلحة، وأّما خمسة عشر وأخواتھا وحادى عشر وأخواتھا فھما شیئان جعال :"  وقال٢/٥٠ الكتاب أنكرھا سیبویھ في - ١٩

 قد یبنى:" وقال٣/١٣١للكافیة في شرحھ الرضي أنكرھا و".  واحدخمسٌة، وعشرٌة، ولكنھم جعلوه بمنزلة حرف: وإنمَّا أصل خمسة عشر. شیئًا واحدًا
 المضاف حداھما عقیب األخرى، وھو ضعیف، ألّنإ:  لكونھما، أیضا، كلمتین؛ خمسة عشر:تشبیھا بما تضمن الحرف، نحو الثانيو األول

  ."والمضاف إلیھ أیضا كذلك
 . جمع َثْبٍت وھو الثقة- ٢٠
  .)١/١٦٣(١ب، و ط/٣٢ انظر األصل - ٢١

  أ/٢٣٩
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  : تنبيهان   

   هـ أخرج بقول  :١لاألو: )معدبرِكَ ي(  ويه"ـتم ب  ما خ" ألن  وز أن يكـون    ـ وجي .هرـ على األش  ه مبين
 رد التوال يرِ  ٢ على لغة من يعربه     ليدخلَ ؛ وكالمه على عمومه   ،مثيل ،ـ     ع د  بـاب    ألنّ ؛٣اهـلى لغة من بن

ـالصما وضع للمعرباترف إن.وقد تقد ٤ملَم ذكره يف باب الع .  

م حكمهمـا يف بـاب     وقد تقد  ،نادــ تركييب اإلضافة واإلس   ٦ عن )جٍز م بيكرت( : احترز بقوله  :٥اينالثّ   
٤ملَالع. ا تركيب العدد حنو      وأم"خمةَـس ع ـشر" م البناء  فمتحت  ٨ وأجاز .٧ني عند البصري فة ون إضـا   الكوفي

 وأن يعـرب  . على حالـه أن يقر: ١١ ففيه ثالثة أوجه/ي بهمـُفإن س .١٠يأيت يف بابهـ وس٩صدره إىل عجزه 
  .  وأن يضاف صدره إىل عجزه.إعراب ما ال ينصرف

   روف حنو ا تركيب األحوال والظّ   وأم: "شغر ب غو ،١٢"ر "بيت ب يو ،"ت "صباح م ١٣"اَءس  ي به أضـيف     إذا مس
جيوز فيه التركيب والبناء:١٥وقيل. ١٤ هذا رأي سيبويه،ركيبصدره إىل عجزه وزال الت .   

  )"اـانـهبـصأَ"ـكَ  و "انَـفَـطـغَ"ـ كَ     اـالَنـعـ فَديـائ زاوِيـذَاك حـكَ( 

ـ ح" : حنو ، ويف غريه  "النعفَ" وزن   ة يف ميلَ مينعان مع الع   "النعفَ" زائدي    أنّ :١٦يعين    مو ،"اند "ـ ثْع انم"، 
  . مثيلعميم بالته على الت وقد نب.١٨"انهبصأَ" و،١٧"انفَطَغَ" و،"انرمع"و

  

                                                
 .٢/٩١ التنبیھ األول مستفاد من مر - ١
ق ام س یبویُھ، ورأی ت س یبویَھ،     : وأجاز الجرمي فیھ إعرابھ إعراب م ا ال ین صرف، تق ول   :"٢/٩٦٤ نقل أبو حیان ذلك عن الجرمي في االرتشاف - ٢

س البناء؛ الختالط االسم بالصوت وصیرورتھما وھو مشكل إال أن یستند إلى سماع وإال لم یقبل ، ألن القیا:"٣/١٣١٢ صب وفي ."ومررت بسیبویَھ
 ."اسمًا واحدًا

ور ف ي ح ال   ـوعمرویھ عندھم بمنزلة حضرموت، في أنھ ُضّم اآلخر إلى األول، وعمروی ھ  ف ي المعرف ة مك س    :"٢/٥٣اب ـیبویھ في الكتـ قال س - ٣
  ..".ھذا عمرویٍھ آخر: الجر والرفع والنصب غیر منون، وفي النكرة تقول

  .)١/١٦٣(١ب، و ط/٣٢ األصل  انظر- ٤
  .٢/٩٢ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٥
 ."من":١ في ط- ٦
وفي البسیط :" ٣/٣٣ وفي المساعد ."یجیز في خمسة عشر اإلضافة وھو عدد ویعربھ" عن األخفش وھو بصري أنھ ٤/٣٠ ورد في المقتضب   - ٧

 ".ریین والكوفیینامة النحویین البصأن البناء لیس مطردًا في ھذا النوع عند ع
  ."فیھ" زیادة  ط، وصفي - ٨
  .٣/٣٣المساعد و، ٣١٠-١/٣٠٩) ٤٢(المسألة  انظر اإلنصاف - ٩

  .١٧٨ اب العددب - ١٠
 .٢/٨٦٦االرتشاف انظر  - ١١
وإنم ا بنی ت   :"١٤/٩٨ وفي المخ صص  .سقطلبلد أي أبعد، وبغر النجم أي  من أشغر في امتفرقین: أي". َرَغ َبَرَغذھب القوم َش: " یقال في المثل  - ١٢

  ."، فلما حذفت الواو بنیا على الفتح مثل خمسة عشررًا وبَغرًاذھب الناس شَغ:ھذه الحروف ألن فیھا معنى الواو، كأنھ في األصل 
  ."المثال األول والثاني لما ركب من األحوال، والثالث لما ركب من الظروف الزمانیة:" ٣/١٣١٢صب في - ١٣
  ."وھذا قول جمیع من نثق بعلمھ وروایتھ عن العرب:"  وفیھ٢/٥٣تاب  الك- ١٤
 .٢/٨٦٦ االرتشاف انظر - ١٥
 .٢/٩٣ الشرح بتمامھ في مر - ١٦
  ).غطف( وانظر اللسان ."اسم قبیلة من قبائل العرب سمیت باسم أبیھا:"٢/٢١٧ في شرح التصریح- ١٧
 .)أصص( انظر القاموس والتاج .لباء عند أھل المغرب والفاء عند أھل المشرق اسم مدینة بفارس، ترد بفتح الھمزة وكسرھا، وبفتح ا- ١٨

  ب/٢٣٩
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  : تنبيهات   

   ١لاألو:    عالمة زيادة األلف والن     صاريفون سقوطهما يف بعض الت،   نِ"  كسقوطهما يف ردسفْكُ" و "انيانر" 
 فـإن   .يادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفني أصوالً       ف فعالمة الز   فإن كانا فيما ال يتصر     ."رٍفْكُ" و "يٍسن"إىل  

    إ: ف فلك اعتباران  كان قبلهما حرفان ثانيهما مضع   رت أصالة التن قد  وإن  .ون زائـدتان  ضعيف فاأللف والن 
قد  رت زيادة الت ضعيف فالن مثال ذلك    .ةون أصلي "حانس"  عل من   إن ج"احلفَ" فوزنه "سوحكمه أن ال "النع ،

   :٢ وهو األكثر فيه، ومن شعره،ينصرف

٥٦ –ـ مـا هسح ـاجساملُـانَ ر ـومامد      ـظْـوماحلَـع ـنبمو يـنـى اخلـيام  

 احلُ"عل من   وإن جفَ" فوزنه   "نِسو .، وحكمه أن ينصرف   "الع "شانطَي"  ـ "ن  عل م  إن ج ـ  اطَش ي شإذا  ؛"طُي 
احامتنع صرفه،ترق .عل من  وإن ج"طَش٣ انصرف"ن.ولو مس ـ بيت"ر؛ إىل املنع٤ فذهب سيبويه واخلليل"انم 

  فُ"  ألنّ ؛٥ وذهب األخفش إىل صرفه    .ون يف حنو ذلك   لكثرة زيادة النيف ٦"االًع / ـ  .بات أكثر  الن ويؤي ه قـولُ  د 
أَ" :همبعضرضم رم٧"ةٌن .  

ـ  املُ مكْ ح لِد للب  إعطاءً ،رفالص ٩من عنِ م ائدة الم ون الز بدل من الن   إذا أُ  :٨اينـالثّ    بمثـال ذلـك     .١٠لد 
ـ   نـونٌ   أصلي بدل من حرف   ولو أُ  .عنِي به م  م فلو س  .١١"النيصأُ" أصله    فإنّ "الليصأُ" رِ صبعكـس   ١٢ف 
  . ١٣ مهزته نوناًبدلت أُ"اءنح" يف "اننح" ومثال ذلك ."الليصأُ"

 :ائدة حنو تشبيهاً هلا بالز  ،ة أصلي  قبل نون  ١٦لفاأل وزيادة   ،ةميلَرف للع  إىل منع الص   ١٥اء ذهب الفر  :١٤الثالثّ   
"سو"انن "باني".والص حيح صرذلكف .   

                                                
  .٢/٩٣ ورد معظم ما في التنبیھ األول في مر- ١
. اسم من أسماء الخمر: دامالُم. اآلثار: والرسوم. ٦/٣٢٦، ومنتھى الطلب١٦/١٥، واألغاني ٣٨٠ البیت من السریع، لحسان بن ثابت في دیوانھ - ٢

  . مسیره:ومظعن الحي
 ". َفْعالن"إذ ُجعل من الِحّس، فھو على وزن " حّسان"منع صرف : حّساَن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

َفَتًُوُن النُّوُن ، َأَحُدُھَما َأنَُّھ ِمْن َشَطَن إَذا َبُعَد َعْن اْلَحقِّ َأْو َعْن َرْحَمِة اللَِّھ؛الشَّْیَطاِن َقْوَلاِنفي : ")شطن (١/٣١٣وفي المصباح المنیر. َبُعَد:  شطن- ٣  
 َوُھَو ِمْن ، َعْكُس اْلَأوَِّل،َواْلَقْوُل الثَّاِني َأنَّ اْلَیاَء َأْصِلیٌَّة َوالنُّوَن َزاِئَدٌة. َوالدََّوابِّ َفُھَو َشْیَطاٌن َوُكلُّ َعاٍت ُمَتَمرٍِّد ِمْن اْلِجنِّ َواْلِإْنِس ، َوَوْزُنُھ َفْیَعاٌل،َأْصِلیًَّة

  ".نَفْعال َفَوْزُنُھ ، إَذا َبَطَل َأْو اْحَتَرَقَشاَط َیِشیُط
 ".كثر إذا لم یكن لھ معنى ُیعَرفال أصرفھ وأحملھ على األ: فقال" ُرّمان"سألت الخلیل عن رجل ُیسمى :"٢/١١ في الكتاب - ٤
 .٢/٨٦٤، واالرتشاف )رمن(، واللسان ١/٥١٨  للعكبرياللبابانظر  - ٥
  ". أي من ُفعالن بالضم:" ٣/١٣١٤، وأّكده الصبان في صب)رمن(األخفش في اللسان  نقلھ ابن منظور بالضم عن - ٦
 .)زرف(التاجالقاموس و، و)رمن(ان، انظر اللسانكثیرة الرّم: أية بفتح المیم األولى والثانیة َنَمْرَم - ٧
 .٢/٩٣ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٨
 . من ط، وص"من" سقط- ٩
 ."المبدل منھ"١ في ط- ١٠
  ."وأصیالن تصغیر أصیل على غیر قیاس:"٢/٢١٧العشّي، وفي شرح التصریح: األصیالل): أصل( في اللسان- ١١
 ."ألصالة النون حینئذ ألنھا بدل من أصلي:"٣/١٣١٤ صب في - ١٢
  ."وحاصل التنبیھ أن النظر لألصل ال للطارئ:"٣/١٣١٤صب في - ١٣
  .٢/٩٤ التنبیھ الثالث بتمامھ في مر - ١٤
  .٢٢٠التسھیل  مذھب الفراء في  انظر- ١٥
  ."ألف" في ط، وص- ١٦

  أ/٢٤٠
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  ىقَه ارتـنوـارِ كَـعِ العـطُ منرــ وش     اـقَـلَـطْـاٍء مـهـثٌ بِـؤنـذَا مـكَ( 

  رـم ذَكَـأة الَ اسر ام١مـسإ "دـيز" و أَ  "   رقَـس" و أَ"رجو"ـ كَوالث أَـق الثَّوـفَ 

جـوـهف انمِـي العادذْـ تكاًرـيـ سبق      و ـعجـةً كَـم"هـنواملَ"د أَـن عـحْق(  

   مما مينع الصرف اجتماعلَ العمية والتاء لفظاً أو تقديراًأنيث بالت:   

   فَ" :ا لفظاً فنحو  أماطةم". وإن     لَما مل يصرفوه لوجود العة يف معناه  مي،   أنيث يف لفظه، فـإنّ     ولزوم عالمة الت 
لَالعم املؤن     اء فيه مبرتلة األلف يف      ث ال تفارقه العالمة، فالت"حو "ىلَب "صحفأثّ ،"اءر   رف خبالفها  رت يف منع الص

فةيف الص.   

  وأم   ا تقديراً ففي املؤن ـ يف احلال ك   ٢ىث املسم"سو "ادع "زيـ ك  أو يف األصل   ،"بن"عاسم رجـل   ٣"اقن ، 
  .  ظهورهااء مقام الته تقديرأقاموا يف ذلك كلِّ

ثاً يف املعىن أم ال، زائـداً       سواء كان مؤن   : أي ؛رف مطلقاً  من الص   ممنوع اء لفظاً ث بالت فاملؤنإذا عرفت ذلك       
على ثالثة أحرفالوسط أم ال أم ال، ساكن ،حنوا سيأيت إىل غري ذلك مم : "عائلْطَ" و"ةشو"ةح "هةب".  

    وأم ا املؤن فَ ٤ث املعنويـشطُر ت حه / منعِ مِتأنْ ٥صرف   حنـو يكون زائداً على ثالثـة أحـرف : "زـ ي بن" 
   .أنيث تاء الت مرتلة٦َلترتّابع ي الر ألنّ؛"ادعس"و

    أو حمر  ـط ك ك الوس"احلركةَ  ألنّ ؛"ىظَلَ" و "رقَس   قامت مقام  ابع الر،   ٧ خالفاً البن األنباري، ه جعله ذا    فإن
   . ليس كذلك١١فاقٍرف بات الص ممنوع"رقَس " من أن١٠ّ يف البسيط٩ وما ذكره.٨جهنيو

                                                
  . قطعت ھمزة اسم للضرورة- ١
 ."المؤنث مسماه: أي :"٣/١٣١٥صب في - ٢
 ).عنق(، والصحاح واللسان ٢/١٩انظر الكتاب .  الَعناق ھي األنثى من ولد المعز- ٣
  .٩٥-٢/٩٤ معظم الشرح التالي في مر - ٤
  ."منعھ من الصرف": في ط، وص- ٥
  ."ینزل": في ط، وص- ٦
، كان أحفظ زمانھ، لھ التصانیف المفیدة في العلم  أبو بكرالنحوي على مذھب الكوفیین، اإلمام ،القاسم بن محمد بن بشار األنباري ھو محمد بن   - ٧

بخالف أبو نباري األابن : نھ أن یقالشھر في الحدیث عواألھـ ، ٣٢٨ توفي سنة ،)األمالي(، و)ھاءات القرآن(، و)الزاھر:(النحو واللغة وأمال، منھا
   .٦/٣٣٤ ، واألعالم٢٨٢انظر البلغة . البركات األنباري صاحب اإلنصاف

 ف ي ج واز األم رین،   " ھن د "ك ـ " س قر "وخالفھم ابن األنباري، فجعل :" ١/١٣٥رح الكافیة للرضي ـ ش وفي.٢/٩٤ ومر  ،٢٢٠ھیل  ـ كذا في التس   - ٨
  ".نظرًا إلى ضعف الساد مسد التاء

 .ما ذكر صاحب البسیط :  أي- ٩
. والكتاب صدر منھ الجزء األول والثاني بتحقیق د .ر أبو حیان وأتباعھ من النقل عنھج، وقد أكثْلبن الِع  لضیاء الدین كتاب البسیط لعل المقصود - ١٠

أبي الربیع إذ لم ی رد  بن الالمقصود كتاب البسیط  ولیس علیھا،أستطع الوقوف م، إال أن الطبعة نفدت ولم ١٩٩٧العاید، في دار إشبیلیا في الریاض  
  . واهللا أعلم.فیھ ما ذكر

 .٢/٩٤،  ومر ٢/٨٧٩ لصاحب البسیط في االرتشاف  القول- ١١

  ب/٢٤٠
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   أو  ـاً ك  يكون أعجمي"جوو "ر "ما ١"اه سمألنّ؛٢ بلديني جمة ملّ العا انضمت إىل التـ لَأنيث والع مي م ة حتـت
املنع      الثُّ ، وإن كانت العجمة ال متنع صرف ؛الثي ها هنا مل تؤثّ    ألن  ر منع الص ما أثّ رف وإن وحكى  .م املنع رت حتت 

   . يف جواز الوجهني٤"دنه"ـه ك إن: فقيل فيه خالفا٣ًبعضهم

   أو   ر حنو ذكَّ منقوالً من م: "زيد"  إذا س ؛ي به امرأة  م ألن     أنيث ثقلٌ ه حصل بنقله إىل الت ع ٥فـظ  اللّ ةَ خفّ لَاد. 
ـ  ٧مربن ع ى  ـب عيس ـ وذه .٦يبويه واجلمهور ــذهب س ـهذا م  ـ    واملـرب  ٨يـ واجلرم ه ذو  ـد إىل أن
  .١٠قل عن يونسواختلف الن .٩وجهني

  

 إذا مل يكـن     اكن الوسـط   الس الثي الثّ  إىل آخر البيت إىل أنّ     ..)اًريكذْ ت مِادان يف الع  هجو( : وأشار بقوله   
ـر ك اً وال منقوالً من مذكّ    أعجمي"هو "دن "ددع"   رف ومنعه  جيوز فيه الص. واملنع  ١١ أحق. فم صرفه نظر إىل    ن 
 وقـد مجـع     .ة ومل يعترب اخلفّ   ،ببني نظر إىل وجود الس    ١٢ منع ن وم .نيببسلها قاومت أحد ا    وأن ،كونة الس خفّ

١٣اعر يف قولهبينهما الش:  

٥٧ -تت ـفَّـلَـ لَمبِفَض ئْـعـلِ مرِهاـز       عـدست لَمو ــدي العف دعد بِـلَـق  

  

  

                                                
 .تحریف وھو "ماء":١ في ط- ١
 .٥/٤٩ )ماه (ظر معجم البلداننا. ن من أرض فارسھما بلدتا - ٢
الج امع  : " وابن فرقد ھو محمد بن الحسن أبو عبد اهللا الشیباني، صنف الكتب النادرة، منھا."ًان َفْرَقد فیھ خالفوحكى اب:"٢/٨٧٩ في االرتشاف   - ٣

  .١٨٥-٤/١٨٤انظر وفیات األعیان . ھـ١٨٩توفي سنة  " الكبیر
  .ة، وسیأتي التفصیل في ھذه المسأل، على أن ترك الصرف فیھ أجود"ھند" إلى جواز الوجھین في ٢/٢٢ أشار سیبویھ في الكتاب - ٤
 .٦٩ انظر ما ینصرف وما ال ینصرف - ٥
  .٣/٣٥١والمقتضب  ،٢/٢٣ الكتاب انظر - ٦
 أبو عمر الثقفي، وقیل مولى خالد بن الولید المخزومي، أخذ النحو عن عبد اهللا بن أبي إسحاق، وروى عنھ األصمعي والخلیل ومن في طبقتھم،    - ٧

، )اإلكمال(و) الجامع(لھ في النحو نیفا وسبعین مصنفا، لم یظھر منھا سوى كتابین، ھما وكان صاحب تقعیر واستعمال للغریب الوحشي، ویقال إن 
  .٥/١٠٦، واألعالم ٢٢٧البلغة و ،٦٢ الفھرست انظر. ھـ١٤٩مدحھما الخلیل في شعر لھ، توفي سنة 

، فقیل لھ جرمي، إم ام النح و، ن اظر الف راء،      صالح بن إسحاق، أبو عمر الجرمي، موالھم، وقیل من أنفسھم، وقیل مولى لبجیلة، ونزل في جرم  - ٨
. ھ ـ  ٢٢٥وفي س نة  ت  . فرخ كت اب س یبویھ  : معناه) الفرخ:(وأخذ عن األخفش وأبي زید وأبي عبیدة واألصمعي وغیرھم، عالم، دین، ورع، من كتبھ      

   .٣/١٨٩ ، واألعالم١٥٥البلغة ، و٨٤الفھرست انظر 
یبویھ ف ي  ـوذك ر س   . ٢/٢١٨، وزھ ر  ٦٥٠، و ن ا  ٣/١٤٩٢، وش رح الكافی ة   ١/١٣٧كافی ة  ، وش رح الرض ي لل  ٣٥٢-٣/٣٥١ كذا ف ي المقت ضب    - ٩

 أن النح اة  ٦٩ألنھ على أخف األبنیة، وذكر الزج اج ف ي م ا ین صرف وم ا ال ین صرف       " عمرو" أن عیسى كان یصرف امرأة اسمھا  ٢/٢٣الكتاب  
 نق ل أب و حی ان ال صرف عن ھ وع ن الجرم ي والمب رد ف ي االرت شاف           أجمعوا على منع الصرف في ھذه المسألة إال عیسى وحده فإن ھ ی صرف، ك ذا         

٢/٨٨٢ .  
 ذك ر أب و حی ان    ٢/٨٨٢وف ي االرت شاف    نقل المب رد ع ن ی ونس ج واز ال صرف،      ٣/٣٥٢وفي المقتضب ،  یونس حكى المنع٢/٢٣ في الكتاب   - ١٠

  .اختالف النقل عنھ
  .٢/٢٢تاب ، وھذا مذھب سیبویھ في الك"أي لوجود السببین:"٣/١٣١٦صب في - ١١
  . إذ جعل الصرف في الشاھد على جھة االضطرار٦٩- ٦٨ الزجاج في ما ینصرف وما ال ینصرف من منع وم- ١٢
ولعبید اهللا ). لفع) (دعد(اللسان والتاج الشاھد لجریر في  و".ولم ُتْغَذ دعُد في العلب:"  بروایة١٠٢١ دیوانھ ذیل البیت من المنسرح، لجریر في - ١٣
 .٢٧٣مك و  و، ٥/٦٣٣ورد ف ي ش ا   . ٣٦، والمف صل  ٣/٩١، والخ صائص  ٢/٢٢، وبال ن سبة ف ي الكت اب    ١٧٨ت في زیادات دیوانھ    بن قیس الرقیا  ا

لم تكن من البدویات الل واتي ب تلفعن بالم آزر،    :  فقالیمدح دعدُاوالشاعر . أقداح من جلود یحلب فیھا، ویشرب فیھا: والعلب.االشتمال بالثوب : التلفع
  .لعلب، ولكنھا كانت من الحضریات اللواتي نشأن في النعمة، ولبسن أحسن كسوة، وشربن في األواني الغالیة، وعشن في الرفاھیةویشربن اللبن با
 .وصرفھا، وكالھما صحیح جائز" دعد"جمع الشاعر بین منع صرف :  دعُد، وجھ االستشھاد-دعٌد: موضع الشاھد
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  : تنبيهات   

   ما ذكره من أنّ    :١لاألو   ـ وق. هو مذهب اجلمهور    املنع أحق٢ال أبو علي :"الصرفال ابن ـق، "حـ أفص
  . ٤" جليوهو غلطٌ" :٣امـهش

    وذهب الزواألخفش: ٦قيل-٥اجـج-  إىل أن  ه متحتعـ املن م،  قال الز ألنّ" :٧اجـج  ـ    الـس ر كون ال يغي
أوجبه   /ماًكْح مت تني علّ اجتماع  نعان الصرف" . ما كان اسم بلدة ال جيوز صرفه حنـو          إىل أنّ  ٨اءوذهب الفر : 
  . "دنه" خبالف ، فلم يكثر يف الكالم،دون اسم البلدة على غريهاهم ال يرد ألن؛٩"ديفَ"

ـ  أو عارض ،"دنه"ـ ك بني ما سكونه أصلي    ١١يف ذلك ال فرق   : ١٠اينالثّ    بعد الت ـ سمية ـ "ـ ك أو ،"ذفَخ 
  ."ارد"ـ ك١٢عاللِاإل

 جاز فيه ما جـاز يف  ،ا هو على حرفني وحنوه مم "دي"بِـ  امرأةً يتوإذا مس ": ١٣قال يف شرح الكافية   : الثالثّ   
"هوأنّ، وظاهره جواز الوجهني، هذا لفظه".١٤يبويهـ، ذكر ذلك س   "دن   األجـود املنـع ،  ح يف  وبـه صـر

يف ١٦يط فقول صاحب البس.١٥سهيلالت "دي" :"فَرِصتليس بصحيح١٧" بال خالف  .  

   اإذ: ١٨ابعالر ص ر حنو غ: "هو "دن "دي" ؛م منعه  حتت  اء حنو    لظهور الت"هنيو "ةد "يدفإنْ ".ةي  ص ر بغري تاء حنو   غ: 
"حر٢٠ انصرف-وهي ألفاظ مسموعةٌ- ١٩"بي .  

                                                
 .٢/٨٧٨، وانظر االرتشاف ٢/٩٥ الكالم بتمامھ في مر - ١
  .٩٩٤-٢/٩٩٣، والمقتصد ٢٣٢ انظر اإلیضاح للفارسي - ٢
، األندلسّي، یعرف وھو محمد بن یحیى بن ھشام الخضراوّي، األنصارّي، الخزرجّي. ١/١٢٢القول منسوب إلى ابن ھشام الخضراوي في الھمع  -٣

توفي . وغیرھا) االقتراح(، و)اإلفصاح بفوائد اإلیضاح:(بابن البرذعّي، كان أبو علي الشلوبین یعترف بأنھ إمام في العربیة، لھ مؤلفات جلیلة، منھا
 . ٧/١٣٨، واألعالم ٢٨٦انظر البلغة . ھـ٦٤٦بتونس سنة 

  . ٢/٨٧٨لمسألة في االرتشاف  ذھب أبو حیان أیضًا إلى تغلیط أبي علي في ھذه ا- ٤
 .٦٨-٦٧ ما ینصرف وما ال ینصرف - ٥
  .٢/٨٧٨ نقل المنع عن األخفش في االرتشاف - ٦
 .١/١٢٢، والھمع ٢/٩٥، ومر ١٧/٦١ القول منسوب إلى الزجاج في المخصص - ٧
 .١/١٢٢، والھمع ٢/٨٧٨، واالرتشاف ٤/١٤٠٦ انظر مذھب الفراء في معجم ما استعجم - ٨
 .٤/٢٨٢) فید(انظر معجم البلدان  . بلدة في نصف طریق مكة من الكوفةفید - ٩
  .٢/٩٥ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ١٠
  . من ط، وص" في ذلك" سقط - ١١
  ."إعالل" في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ١٢
٣/١٤٩٣ - ١٣. 
 .٢/٣٤ الكتاب - ١٤
٢٢٠ - ١٥. 
وھ و  -وق ال بع ض أص حابنا     :" ٩/٤٢٠ ذكره أبو حیان فقال في البح ر المح یط   ؛العلج ضیاء الدین بن -٦٠ صفحة –ھو على ما ذكرت سابقًا   - ١٦

 ق ال ف ي كتاب ھ الب سیط ف ي      - علي اإلشبیلي، ویعرف بابن العلج، وكان ممن أقام ب الیمن، وص نف بھ ا   اإلمام العالم  ضیاء الدین أبو عبد اهللا محمد بن   
صاحب البسیط ضیاء :" ٢/٣٧٠  وقال عنھ السیوطي في بغیة الوعاة.٢/١٠١ -١/٣٧ھ لأللفیة  وذكره ابن عقیل ناسبًا لھ البسیط في شرح.:.."النحو

 ". الدین بن العلج، أكثر أبو حیان وأتباعھ من النقل عنھ، ولم أقف لھ على ترجمة
  .٢/٩٦، ومنقول بنسبتھ لصاحب البسیط في مر ٢/٨٧٨ القول منقول بال نسبة في االرتشاف - ١٧
  .٢/٩٦  التنبیھ في مر- ١٨
 ).حرب(، والصحاح واللسان ٢/٤١٢، واألصول ٢/٢٤٠انظر المقتضب . وَقعت بینھم حرٌب وتصغیرھا ُحَرْیٌب: یقالوالَحْرُب ُتَؤنَُّث،  - ١٩
 ".ویستفاد من كالم الشارح أن یاء التصغیر لم یعتدوا بھا في تصییره رباعیًا وإال كان متحتم المنع اتفاقًا:"٣/١٣١٧ في صب- ٢٠

  أ/٢٤١
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اء  خالفـاً للفـر  ،٢اًـرف مطلقاً صـان ثالثيـ فإن ك،اءن التد مث جمر ر مبؤن ي مذكّ مـإذا س : ١اخلامس   
   ."برح" :ن حنو سك٥َو أ"ذخفَ" :ه حنوك وسطُ سواء حتر،٤ه ال ينصرف إذ ذهبا إىل أن،٣وثعلب

 ٧فظ أو تقديراً كـاللّ    ،"ادعس" :الثة لفظاً حنو  وإن كان زائداً على الثّ     طـك الوس  يف املتحر  ٦والبن خروف    
  . ١٢رف منع من الص-١١قل بالن١٠بع اسم للض"لأَيج" ٩فيفخت- ٨"ليج" :حنو

   ١٣ادسالس : إذا سبِ"ـ ب ي رجلٌ مأُ" أو   "تنتخ" ١٥ وأكثر١٤رف عند سيبويه   صالن تـاءه قـد    ألنّ؛نيحوي 
جِ" فأشبهت تاء ، وسكن ما قبلها،نيت الكلمة عليهاببو١٦"ت "س١٧"تح.قال ابن الس ١٨اجر :"ن أصحابنا وم

 .٢٠" املعرفة١٩معرف الصمن  فيمنعوما ،اً عليها وإن كان االسم مبني،أنيث للت"تخأُ" و"تنبِ"من قال إن تاء    
   ٢١اءونقله بعضهم عن الفر. قلت : أ ٢٢ قول سيبويه   وقياسن  ه إذا سم  ما مؤن الوجهني   / على ٢٣ا يكون ث أنْ ي 

  . "دنه"يف 

   ـِ( : بدل قوله  "تاء"ـ يقول ب  كان األوىل أن  : ٢٤ابعالس  عالمـة   ني أنّ  مذهب سيبويه والبصري    فإنّ ،٢٥)اءهب
التعندهم عنها يف الوقف واهلاء بدلٌ،اءأنيث الت .وقد عب ر بالت٢٦أنيث فقالاء يف باب الت :  

ـعةُـالمنِأْـ التـيثأَاٌءـ ت أَو ـلف.................................             

                                                
 .٢/٩٦ التنبیھ بتمامھ في مر - ١
  . أي تحرك وسطھ أم ال- ٢
 ثعلب ھو أحمد بن یحیى بن زید بن سّیار الشیباني، أبو العباس، إمام الكوفیین، بغدادي، ولھ معرفة بالقراءات، كان حجة، ثق ة، ل ھ كت ب مفی دة،           - ٣

 . ١/٢٦٧، واألعالم ٨٦البلغة ، و١١٠انظر الفھرست . ھـ٢٩١، توفي سنة )مجالس ثعلب(، و)فصیح ثعلب(منھا 
 .٢/٨٧٩، وانظر مذھب الفراء وثعلب في االرتشاف ٣/١١٠، ١/٤٢٩ انظر مذھب الفراء في كتابھ معاني القرآن - ٤
 ."أم":  في ط، وص- ٥
رح ـش  (،و)تنقیح األلباب ف ي ش رح غ وامض الكت اب    ( علي بن محمد بن علي، الحضرمّي اإلشبیلّي، إمام النحو واللغة، لھ مصنفات مفیدة، منھا       - ٦

 .٤/٣٣٠، واألعالم ٢١٤، والبلغة ٧/١٠٠انظر وفیات األعیان . ھـ٦٠٩توفي سنة . ، وغیر ذلك)جمل الزجاجي
 ". كاللفظ وبمنزلتھ بأن یكون الحذف قیاسیا، فإن حذف الھمزة بعد نقل حركتھا قیاسيتقدیرًا كائنًا: أي:"٣/١٣١٨ في صب- ٧
  .٣/٧٠، وشرح الرضي للشافیة ٢/٩٤ انظر األصول - ٨
 ."مخفف" في ط، وص- ٩

  ).جأل(، والصحاح واللسان ٢٠١ أبنیة الزبیدي انظر - ١٠
 ". قولھ بالنقل متعلٌق بمخفف:"٣/١٣١٨ في صب- ١١
 .٢/٨٧٩ االرتشاف وانظر. ٣٢٤، وتنقیح األلباب ٩٢٤-٢/٩١٧ل ن خروف في كتابیھ شرح الجم انظر رأي اب- ١٢
  .٢/٩٦، ومر ٣/١٤٩٣ انظر شرح الكافیة - ١٣
  .٢/١٣ الكتاب - ١٤
 .٣/٢٧٧، والرضي في شرحھ الكافیة ١/١٤٩، وابن جني في سر صناعة اإلعراب ١/٢٢٩ منھم المبرد في المقتضب - ١٥
 .. الجبت كل ما عبد من دون اهللا، وھي كلمة تقع على الصنم، والكاھن، والسحر):جبت( في اللسان - ١٦
 .السحت كل حرام قبیح الذكر،أو كل ما خبث من المكاسب): سحت( في اللسان- ١٧
 وعن ھ الزج اجي    محمد بن السري،أبو بكر، النحوي، أحد العلماء المشھورین باللغة والنحو واألدب، أخذ عن المبرد، وھو من أك ابر أص حابھ،     - ١٨

 .٦/١٣٦، واألعالم ٢٦٥، والبلغة ٩٢انظرالفھرست . ھـ٣١٦، توفي سنة )األصول(والسیرافي والفارسي، ولھ مصنفات منھا 
 ."في": في ط، وص- ١٩
ًا وكانت في الوقف  لو كانت التاء تاء التأنیث لكان ما قبلھا مفتوح:" قال ابن السراج٢/٩٨ وفي األصول.٣/١٤٩٣ كذا نقل عنھ في شرح الكافیة - ٢٠

  ". ال یجرونھا في المعرفة وقوٌم،ھاء
 .٢/٩٧ انظر مر - ٢١
 ".إن بنتًا وأختًا إذا سمي بھما رجل یصرفان: أي قولھ:"٣/١٣١٨ في صب - ٢٢
 ."یكون": في ط، وص- ٢٣
  .٢/٩٦ انظر مر - ٢٤
  .كذا مؤنث بھاٍء مطلقا:  من قولھ- ٢٥
 .٢٠٤فحة ص - ٢٦

  ب/٢٤١
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   وكأنبِ"ما فعل ذلك لالحتراز من تاء ه إنأُ" و"تنتخ."١سهيل وكذا فعل يف الت .  

ـ ن فما ماء لفظاً، وإالّ من الت٣ العاري)ارِ الععِن مطُروش( : يف قوله "ارِالع"ـه ب  مراد :٢امنالثّ    مؤن بغـري  ث 
   .رةا ملفوظة أو مقداء إم وفيه التاأللف إالّ

 )والعمجالو يـضعِ وعرِـالتـيم ـف ع       زيع ـثَّـى اللَد٤الثفُ صـرتام هـنع(  

ـ ٦فظ بكونه من األوضـاع ة اللّ  وفرعي ،ةميلَة املعىن بالع  ا ال ينصرف ما فيه فرعي      مم :٥أي     لكـن  ،ة العجمي 
لغتهم، وأن يكون زائداً على ثالثـة أحـرف،          يف   اًملَ يكون ع  : أي ،عريف الت ٧عجميأأن يكون   : رطنيـبش

 ،عريف انصرف الت  الوضع غري عجمي    فإن كان االسم عجمي    ".قاحسإِ" و "لياعمسإِ" و "مياهربإِ" :وذلك حنو 
ـ    حلْ له فـأُ   ا وضعته العجم  ف فيه بنقله عم   ه قد تصر   ألن ؛ي به رجلٌ  م إذا س  ٨"امجل"ـك ةق باألمثلـة العربي. 

ـ لَ إىل منع صرف ما نقلته العرب من ذلك إىل الع          ١١ عصفور  وابن ١٠وبنيلَ منهم الش  قوم ٩وذهب ة ابتـداءً  مي 
   .١٣ يف لغة العجماًملَ وهؤالء ال يشترطون أن يكون االسم ع،١٢"اردنب"ـك

     ؛الثةم يف العجمة إذا مل يزد على الثّ       لَوكذا ينصرف الع     بأن يكون على ثالثة أحرف   فـظ  ة اللّ  لضعف فرعي
ـ " :اكن الوسـط حنـو    ـ وال فرق يف ذلك بني الس      ،ةى عليه اآلحاد العربي   نب على أصل ما ت    ه يئ ؛فيه نحو" 
قوالً واحداً يف لغـة مجيـع       " :١٦رح الكافية ـال يف ش  ـق  .١٥"كملَ" و ١٤"رتـش" :ك حنو واملتحر،  "طولُ"و

 العجمـة   ألنّ؛ مـع احلركـة  م املنعِن، ومتحتكوـات إىل من جعله ذا وجهني مع الس   ـوال التف /،١٧العرب
         ".الثةر بدون زيادة على الثّ ضعيف فلم تؤثّببـس

                                                
 ".ویمنع مع العلمیة أیضًا تأنیث بالھاء:"٢١٩ قال إذ- ١
  .٢/٩٧ انظر مر - ٢
 .١من ط" العاري" سقط - ٣
  ".المراد الزیادة على الثالثة بغیر یاء التصغیر:"٣/١٣١٩ في صب- ٤
 .٦٥١ انظر نا - ٥
 ".الموضوعات: أي:"٣/١٣١٩ في صب - ٦
  ."عجمّي": في ط، وص- ٧
  ).لجم(انظر اللسان والتاج . لة توضع في فم الفرس  ھي في لغة العجم اسم جنس لآل- ٨
، وانظر رأي الشلوبین وابن ع صفور  ٣/١٨، والمساعد ١/٢٨٦، وانظر رأي ابن عصفور في المقرب ٣٠٢ انظر مذھب الشلوبین في التوطئة  - ٩

 .٢١٩-٢/٢١٨، و زھر ٢/٩٧في مر 
 وھو بلغة األندلس األشقر األبیض، وھو أزدّي، إم ام ف ي العربی ة واللغ ة، أخ ذ عن ھ        عمر بن محمد بن عمر، أبو علي، الَشَلوبین أو الشلوبینّي،      - ١٠

، ٤٥٢-٣/٤٥١انظ ر وفی ات األعی ان    . ھ ـ  ٦٤٥، م ات س نة   )التوطئ ة (، و)الق وانین (الجلة كتاَب سیبویھ، أقام علمًا للعلماء ستین س نة، م ن ت صانیفھ      
  . ٥/٦٢، واألعالم ٢٢١والبلغة 

مد ، أبو الحسـن الحضرمي اإلشبیلي، كان بقیة الحاملین للواء العربیة في المغرب، وھو من تالمذة أبي علي الشــلوبیني،  علي بن مؤمن بن مح- ١١
 .٥/٢٧، واألعالم ٢١٨انظر البلغة . ھـ٦٦٩في التصریف، وغیرھا كثیر، مات سنة ) الممتع(في النحو، و) المقرب:(لھ تصانیف حسنة منھا

  ).بندر(انظر اللسان والتاج . غة العجم اسم جنس للتاجر في ل- ١٢
 ".بل الشرط عندھم أن یكون أول استعمال العرب لھ في العلمیة:"٣/١٣١٩ في صب- ١٣
  .)شتر(التاج، و١/١٣٦ )أران (انظر معجم البلدان.  وأّران والیة تقع غرب وشمال أذربیجان.قلعٌة بَأّراَن: َشَتُر محرَّكًة  - ١٤
 .َلَمُك َأبو نوٍح): لمك( في اللسان والتاج - ١٥
١٤٧٠-١٤٦٩/ ٣ - ١٦.  
  . فإنھ منصرف قوًال واحدًا- ١٧

  أ/٢٤٢
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ـ   وابـن  ،٤انـره ب  وابن ،٣ريايفـاً الس ـ مطلق ٢الثيلغاء عجمة الثُّ  إن صرح ب  ومم" :١وقال     وال  ،٥روفخ
 كما  واذّـد يف بعض الش   جِ جائزاً لو  الثيلثّ ا  صرف العجمي   ولو كان منع   .٦الفاًـمني خم لم هلم من املتقد   ـأع

   .انتهى ." غريه من الوجوه الغريبة٧ يفدوجِ

  .١٠رجاينّ واجلُ،٩ قتيبة وتبعه ابن،٨ عيسى بن عمر:ذي جعل ساكن الوسط على وجهني هو الّ:قلت   

  : ١٢ ثالثة أقوالالثي يف الث١١ّلتحصم و 

  . حيح وهو الص.طلقاً ال أثر هلا فيه مةَمج الع أنّ:أحدها   

  .  وفيما سكن وسطه وجهان،ك وسطه ال ينصرف ما حتر أنّ:اينالثّ   

  . ١٣ وبه جزم ابن احلاجب. وما سكن وسطه ينصرف،ك وسطه ال ينصرف ما حتر أنّ:الثالثّ   

  : ١٤تنبيهات   

   قوله:لاألو : )زيد(هو مصدر ز ادزِ ييدز اًديزِ ويةًادو زياًاند .  

  .  بلغة الفرس وال خيتص، ما نقل من لسان غري العرب املراد بالعجمي:اينالثّ   

  .  بالياءعتد وال ي،صغري انصرف رباعياً وأحد حروفه ياء الت إذا كان األعجمي:الثالثّ   

   ١٥ابعالر: عرف عجم  تاـ أحده ؛ االسم بوجوه  ١٦ةي:  ـ   خروجه عن أوز   :اـ ثانيه .ة نقل األئم ماء ـان األس
إِ"ة حنو   العربيبراهاـ ثالثه ".مي: ع روـ وهو مخاس،١٧القة من حروف الذّ   هيفإنْ، أو رباعي كان يف الر  بـاعي 

                                                
 .٣/١٤٧٠ ابن مالك في شرح الكافیة - ١
  ."الثالثة"١ في ط- ٢
ش رح  (والسیرافي ھو الحسن بن عبد اهللا بن المرزب ان، القاض ي أب و س عید، نح وي، ع الم، ورع، ل ھ        . ٢/٢١٩، وزھر ٢/٨٧٦ انظر االرتشاف  - ٣

  .٢/١٩٦، األعالم ١١٥، والبلغة ٢/٧٨انظر وفیات األعیان. ھـ٣٦٨مات سنة . وأحسن فیھ) یھكتاب سیبو
 .٢/٢١٩، وزھر ٢/٨٧٦، واالرتشاف ٢/٤٥٨ انظر شرح اللمع البن برھان - ٤
 .٢/٢١٩، وزھر ٢/٨٧٦، واالرتشاف ٩٣١-٢/٩١٧ انظر شرح الجمل البن خروف - ٥
  .٢/٩٢، واألصول ٦١، وما ینصرف وما ال ینصرف ٣/٣٢٢، والمقتضب ٢/١٩تاب  إذ عرف عن المتقدمین الصرف؛ انظر الك- ٦
  .ولعلھ أنسب. ، وكذا المصدر"وجد غیُره": في ط، وص- ٧
  .٢/٢١٩وزھر  ،٣/١٩، والمساعد ٢/٨٧٧ كذا نقل عن عیسى وابن قتیبة والجرجاني في االرتشاف - ٨
، )أدب الكات ب : (ب ن قتیب ة، أب و محم د ال دیَنَورّي، النح وي، اللغ وي، أب و محم د، م ن مؤلفات ھ            وابن قتیبة ھو عبد اهللا بن مسلم  .٢٨٢ أدب الكاتب    - ٩
  .١/٤٥٨، األعالم ١٧٥، البلغة ٣/٤٢انظر وفیات األعیان. ھـ٢٧٦،  مات سنة )األخبار(، و)المعاني(و
م العربیة واللغة والبیان، أول من دون علم المعاني، والجرجاني ھو عبد القاھر بن عبد الرحمن، النحوي الفارسي، إما. ٩٩٥-٢/٩٩٤ المقتصد - ١٠

، ١٩٠-٢/١٨٨انظ ر إنب اه ال رواة   . ھ ـ ٤٧١، م ات س نة   )إعجاز القرآن(، و)أسرار البالغة(، ولھ )شرح اإلیضاح:(  مفیدة منھا  صنف في النحو كتباً   
 . ٤/٤٨، واألعالم ١٨٥والبلغة 

  ."یتحصل": في ط، وص- ١١
  .٢/٩٨ ورد الكالم بتمامھ في مر - ١٢
 .١/١١٢  البن الحاجب اإلیضاح- ١٣
 .٩٩-٢/٩٨ وردت التنبیھات بتمامھا في مر - ١٤
  .٨٧٦-٢/٨٧٥ انظر االرتشاف - ١٥
  ."عجمة": في ط، وص- ١٦
 ".اعلم أن العالمة یلزم اطرادھا وال یلزم انعكاسھا، أي یلزم من وجودھا وجود المعلم، وال یلزم من عدمھا عدمھ:"٣/١٣٢١ في صب- ١٧
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١نيالس   اً حنو    فقد يكون عربي"عـسوحروف الذّ  . وهو قليل  .٢"دج  ـ " :ة جيمعها قولك  القة ست مبِ ر ـ ن  ".لٍفْ
ـ " كاجليم والقاف بغـري فاصـل حنـو    ، ما ال جيتمع يف كالم العرب أن جيتمع فيه من احلروف   :رابعها  "جقَِ

ـ  ة الر ، وتبعي ٥"ةجركُـسأَ"، والكاف واجليم حنو     ٤"انجلَوص"اد واجليم حنو    ـ والص /،٣"قجِ"و اء للن ل ون أو
  .٧"زدنهم"ال حنو اي بعد الد والز،٦"سجِرن"كلمة حنو 

  )"ىلَـيع" و"دمــحأَ"ـبٍ كَـالـ غَو أَ     الَـعـفـص الـخـن يزو وذَاك ذُـكَ(

 ما  : واملراد باملختص  .اً به أو غالباً فيه     بشرط أن يكون خمتص    ،ة وزن الفعل  ميلَرف مع الع  ا مينع الص  ممو :٨أي   
    يف نادرٍ  إالّ ٩لال يوجد يف غري فع ،  مٍلَ أو ع،  كصيغة املاضي املُ   ، أو أعجمي ـح بتاء املطاوعة ك   فتت"تـ ع  أو  ،"ملَّ

 ومـا سـلمت     ، من أوزان املضارع   "لُعفْي" و "لُعفْت" و "لُعفْن" و "لُعفْأَ"، وما سوى    "قلَطَان"ـ ك مزة وصلٍ 
 "طلـق نا" حنـو    الثـي ، وما صيغ لألمر من غري فاعل، والثّ       "لعفَ" وبناء   ، فاعله مس ملا مل ي   صيغته من مصوغٍ  

ـ د و قلطَن ا أيتر[" و ،"جرِح ود قلطَناهذا  " :مري قيل دين عن الض  ي ما جمر  م فإذا س  ،"جرِحد"و حر١٠"]ج، 
   .لع بالفها ختتصة على أن وزن من األوزان املبني وهكذا كلُّ".جرح ودقلطَنا بتررم"و

    ادر من حنو  واالحتراز بالن: "دلئ" لدوي و ،١١ةب"ينجو ،١٢ خلرزة "بل "تَب١٣ لطائر "رش ١٣]حنـو [م من   لَ، وبالع 
"خو ، لرجل -باملعجمتني- ١٤"مض "ش١٥ لفرس "رم، من    وباألعجمي "و ١٦"مٍقََّب "إستبفال مينع وجدانُ   .١٧"قٍر  

  ا بالفعل  هذه األمساء اختصاصألنّ ؛ أوزا  الن  ادر والعجمي  كْ ال حهلما، وألنّ  م  منقـولٌ م  لَ الع   ـ  مـن ف لٍع، 
فاالختصاصاقٍ ب.   

  

                                                
  ".إلخ..أي ما ذكر من عجمة الرباعي العاري عن حروف الذالقة إذا لم یكن فیھ السین، فإن كان :" المصدر السابق نفسھ في- ١
 . الَعْسَجُد الذھب وقیل ھو اسم جامع للجوھر كلھ من الدّر والیاقوت):عسجد( في اللسان- ٢
كیة بمعنى اھرب، وبمعنى كم االستفھامیة، وأم ا بك سر الق اف فبمعن ى     قج بقاف مفتوحة وجیم مشوبة بالشین ساكنة لغة تر :" ٣/١٣٢٢ في صب  - ٣

  ".الرجل، وجق بكسر الجیم وسكون القاف بمعنى اخرج في اللغة التركیة
 .٢٦١، والمعّرب )صلج(انظر الصحاح .  فارسي معرب، وھو الِمْحَجن- ٤
والكلمة .  صّرح بضمھا وتشدیدھا٣/١٣٢٢راء وتشدیدھا، وفي صب  صّرح بفتح ال٢٤٥ -٧٥وفي المعّرب .  اسم لوعاء صغیر یوضع بھ الخّل- ٥

 .٣٥٠مسألة من المسائل الحلبیات 
  ).نرجس(، واللسان والتاج ٣٧٩انظر المعّرب .  نوع من الریاحین معروف- ٦
 .٥٩اظر المعرب .  ھو المھندس- ٧
 .١٠٠-٢/٩٩ الكالم بتمامھ في مر - ٨
  ..فعل أي الوزن الذي ال یكون في غیر ال- ٩
 . زیادة من ط، وص- ١٠
 .٩١ أبنیة الزبیدي كذا في - ١١
  ).جلب( انظر اللسان والتاج - ١٢
 ).بشر(، والصحاح ٢١٨، ٢١٦ أبنیة الزبیدي، و١٧٠ أبنیة السجستانيانظر .  بضم الباء أو بفتحھا- ١٣
انظر . الَخْضِم وھو المضغ باَألضراسو  األكلوا بذلك لكثرة یزعمون َأنھم إنما ُسم؛ وقد غلب على القبیلة، الَعْنَبر بن عمرو بن تمیم ھو لقب- ١٤

  ).خضم(، واللسان ١٠٨المعّرب 
 .١٠٩ المعّرب - ١٥
 ).بقم(، واللسان ١٠٧انظر المعّرب . صبغ أحمر:  بّقم- ١٦
 .)استبرق(اللسان، و٦٣انظر المعّرب . الدِّیباج الصفیق الغلیظ الحَسن:  االستبرق- ١٧

  ب/٢٤٢
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   واملراد    بالغالب ما كان الف به أوىل  لُع ، ثْإِ"ـا لكثرته فيه ك    إمإِ" و ١"دمصلُم" و "عبا تقـلّ يف    فإنّ ،٢"أُبأوزا 
ـ     على معن   تدلّ له زيادةٌ  أو ا ألنّ ، وإم الثياالسم وتكثر يف األمر من الثّ      ـ فْأَ"ـى يف الفعل دون االسم ك  ٣"لكَ

 على معـىن يف      تدلّ "لُعفْأَ" و "لُعفْأَ" اهلمزة من    ماء واألفعال، لكن  ـ نظائرمها تكثر يف األس     فإنّ ،٤"بلُكْأَ"و
ح بأحدمها من األفعـال أصـالً       فتت فكان املُ  ، على معىن يف االسم    وال تدلّ / ،"بتكْأَ" و "بهذْأَ" : حنو ٥الفعل

فْللمتح بأحدمها من األمساءت .  

    حنو٦ األمرانوقد جيتمع : "مرو٧"غُي "تبن٨"ض،ثْإِ"ـهما ك فإندم"يكثـر يف األفعـال   يف كونه على وزن ، 
  .ى يف الفعل دون االسم على معنحاً مبا يدلّتتفْ يف كونه م٩"لكَفْأَ"ـ وك، يف األمساءويقلّ

  : ١٠تنبيهات   

   لاألو:  ذكر أنّ  ١١ضح مبا  قد ات  عبري عن    الت هذا الن  قالوع بأن ي: "   لأو ما أصله لـ ف كمـا فعـل يف      ،"١٢لع 
  . عبري عنه بالغالب من الت أجود،١٥سهيل والت١٤ كما يف شرحها،"أو ما هو به أوىل"، ١٣الكافية

 :حنـو رف منع الص الغالب ال ي املشترك غري الوزنَ أنّ)بٍال غَو أَ...الَع الفصخي( : قد فهم من قوله   :اينالثّ   
"ضرو"ب "دحرفَ" ١٧ فيما نقل من،١٦ خالفاً لعيسى بن عمر،"جلَع"،١٨ه ال يصرفه فإن١٩كاً بقوله متس :  

٥٨ -ـ أنـا ابج الَّعُِـالَ وطَـنـ الثَّناـاي     ]  ى أَضتـرِفُـونِـيـمعـةَ تـاممعِ الع[  

                                                
  .١٠٥ نیة الزبیديأبانظر .  حجر الكحل- ١
 .)بلم(اللسان، و١٠٨-١٠٧ أبنیة الزبیديانظر . سعف شجر المقل؛ وھو شجر یشبھ النخل: أي. ُخوُص الُمْقِل:  األبلم- ٢
 .وال ُیْبنى منھ ِفْعل وھمزتھ زائدة، لفتح الرِّْعدة من َبْرد َأو خوف اَألْفَكل با):أفكل( في اللسان- ٣
  . جمع كلب- ٤
  .تكرار یدل علیھ الكالم التالي" دون االسم"، أثبت الحذف عن ط، وص؛ ألن في "في الفعل دون االسم": فًا للنسخ األخرى في األصل خال- ٥
اح بزیادة تدل على معنى ف ي الفع ل دون االس م،وھذا م ا ی دل علی ھ كالم ھ        ـأي المعلل بھما األولویة؛ وھما األكثریة واالفتت:" ٣/١٣٢٤ في صب - ٦

 ".بعد
ولعلھا تصحیف َیْرَمع بالمیم المفتوحة ". بتحتیة فراء فمیم فغین معجمة، بوزن یضرب، اسم لحجارة بیض دقاق تلمع:" صدر السابق نفسھ في الم- ٧

 ).رمع(، والصحاح واللسان والتاج ١٦٥ أبنیة الزبیدي، و٣٣٥ أبنیة السجستانيوالعین المھملة كما وردت في 
 ).نضب(، واللسان ٢١٣ أبنیة الزبیدي، و٩ نیة السجستانيأبانظر .  تنضب بوزن تنصر اسم لشجر- ٨
  . وھو تحریف"أنكل":١ في ط- ٩
 .١٠٢-٢/١٠٠ وردت التنبیھات بتمامھا في مر - ١٠
 ."مما"١ في ط- ١١
  .والمثبت من ط، وص، وھو موافق للكافیة، "الفعل"٢ في األصل، وط- ١٢
  .٣/١٤٥٨ شرح الكافیة - ١٣
٣/١٤٦٠ - ١٤.  
٢١٨ - ١٥. 
  ".أما عیسى فكان ال یصرف ذلك وھو خالف قول العرب:"٢/٧لكتاب افي  - ١٦
  ."عن":١ في ط- ١٧
  .والضمیر عائد على عیسى بن عمر. ، والمثبت من ط، وص"یصرف" في األصل- ١٨
زھ ر،  ، وش ا، و ٨/٢٧٠، ومنتھ ى الطل ب  ١٢/١٤، واألغ اني  ٢٠، واألص معیات  ٢/٧ البی ت م ن ال وافر، ل سحیم ب ن وثی ل الری احي ف ي الكت اب          - ١٩

. ٢/٢٢١زھ ر  و، ٥/٦٤٩ش ا  و، ٤/١١٢ھ شا  و، ٢/١٠١مرو، ٦٥٣ورد في نا . ٣/١٤٦٧وھو بال نسبة في شرح الكافیة    . ١/٢٥٥،٢٦٦والخزانة  
  .طالع الثنایا: ویقال للنافذ في األمور. بارز منكشف: وجال

  .منعھ من الصرف عند من عّده اسم علم نقل من فعل: جال، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  أ/٢٤٣
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 ؛ فيه ةَوال حج على إرادة  ه حممولٌ  ألن :  رجلٍ  أنا ابن  ج  ال األمور ا، ف  وجرـ"مجلةٌ "الج   من ف فهو  ، وفاعلٍ لٍع 
حمكيال ممنوع ١رف كقوله من الص:  

٥٩ –ـ نـئْـبأخ ـتنِي يي بالـزِيـود  

ـ كَ"ه منقول من  مع أن-اسم رجل - ٢"بٍسعكَ" العرب على صرف      على ذلك إمجاع   ذي يدلّ والّ    عسب" 
ـ ت م ، إىل ضمري  دنس م  وإن كان غري   ،ى به سمحكى م  الفعل قد ي    وقد ذهب بعضهم إىل أنّ     .٣عرسإذا أَ  مكاً س

   .٤ذا البيت
   اء  وناألمثلة اليت تكون لألمساء واألفعـال إن غلبـت       ٦": ى، قال ـ ما يقرب من مذهب عيس     ٥قل عن الفر 

  لألفعال فال ترِجه     ه   يف املعرفة حنو رجل امس"ضر٧فظ وإن كان امساً للعسل األبيض      هذا اللّ   فإنّ ؛"ب  هو أشهر  
ـ  ف ٨ه يكون  ألن /؛"رٍجح"ـى ب  حنو رجل مسم   ،كرة يف املعرفة والن   هرِج وإن غلب يف االسم فأَ     .يف الفعل  الًع، 

   .١٠ ". يف االسمه أشهر ولكن،٩"ياض عليه القَرجح" :تقول

غيري  أن ال خيرج بالت    :اين الثّ . أن يكون الزماً   :أحدمها: رف شرطان انع للص ترط يف الوزن امل   ـ يش :١١الثالثّ   
   .إىل مثال هو لالسم

    ل حنو فخرج باألو: "ئرِام"، فإن   ه لو سي به انصرف م،صب شبيهاً باألمر من  وإن كان يف الن"ـ ع لويف ،"م 
شبيهاً باألمر من     اجلر "ضرب"،  ر من   فع شبيهاً باألم   ويف الر"خر؛"ج ألن  األفعال بكون عينه ال تلـزم       ه خالف 

   . فلم تعترب فيه املوازنة، واحدةحركةً
عالل أخرجامهـا إىل     اإلدغام واإل  ، ولكن "لَوِقُ" و "ددر" : أصلهما  فإنّ ،"لَيق" و ،"در" :اين حنو الثّبوخرج     

   .ي فلم يعترب فيهما الوزن األصل،"لٍيق" و"درب"مشاة 
    لْأَ"ـيت رجالً ب  ولو مسبب" –بالضم، لُ  مجع ؛ مل تصرفه-١٢بألن ه مل خيرج بفك ـ اإلدغام إىل وزن س ـ لي
للف؛١٤ه صرف١٣َوحكى أبو عثمان عن أيب احلسن، لِعألن ه باينالف لَعبالفك  .  

                                                
لم یعزه أحد لقائلھ غیر العیني، وقد تصفحت دیوانھ فلم :" ١/٢٧٧، وقال البغدادي في الخزانة ١/٣٨٨، والمقاصد١٧٢ الرجز لرؤبة في دیوانھ    - ١

 ،٤/١١٣ھ شا  ، و٧٤ ن ا  ورد ف ي ). زید(، واللسان ١/١٦٧، وشرح الرضي للكافیة ٣/١٤٥٧، وشرح الكافیة ٢٤ وھو بال نسبة في المفصل   ."أجده
  .وال یقال على الخبر نبأ إال إذا كان ذا فائدة عظیمة یحصل بھ علم أو غلبة ظن. ٢/٢٢١ وزھر ،١/٣٧٤، وشا ١/١٩٩ وجا

  . أنھ جملة من فعل وفاعل : یزیُد، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 . وھو تحریف"كعب":١ في ط- ٢
  ).كعسب( انظر اللسان والتاج - ٣
  .٢/٧كتاب  وھذا ما نّص علیھ سیبویھ في ال- ٤
  . أن الفراء على مذھب عیسى بن عمر٢/٨٥٧ ذكر أبو حیان في االرتشاف - ٥
  ."في األمثلة":، وص١ في ط- ٦
 ).ضرب( انظر الصحاح واللسان والتاج - ٧
  . وھو خطأ"ال یكون"١ في ط- ٨
  ).حجر(للسان والتاج  انظر الصحاح وا.إذا منعھ من التصرُّف في مالھ: َحَجَر علیھ القاضي َیْحُجُر َحْجرًا - ٩
 . بنسبتھ إلى الفراء٢/١٠١ القول مذكور في مر - ١٠
  .٣/١٤٦٣ أغلب ما في التنبیھ قد ورد في شرح الكافیة - ١١
  ).لبب( انظر اللسان - ١٢
 . ھما أبو عثمان المازني وأبو الحسن األخفش األوسط، سعید بن مسعدة، وقد مرت ترجمتھما- ١٣
 .٤/١١٢، وھشا ٢/٨٦٢، وانظر االرتشاف ٣/١٤٦٣ كذا ورد في شرح الكافیة - ١٤

ب/٢٤٣
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 : وال إشكال يف صرفه حنو ، نادرٍ  غريِ  ما خرج إىل مثالٍ    :أحدمها:  قسمني "إىل مثال هو لالسم   " :ومشل قولنا    
"رو "د "قحنو  نادرٍ  ما خرج إىل مثالٍ    : واآلخر ".لَي : "اـ إذا س  "قلْطَن هكنت الم، إِه خرج إىل بناء      فإنـ قَن ١لٍح 

ـ  م من ذلك أنّ   هِ وقد فُ  .٣ واملنع رف خروف الص   فيه خالف، وجوز فيه ابن     ٢ وهذا .وهو نادر  ا دخلـه   ـ م
   ٤.ه امتنع صرفُ"ديزِي" :خرجه إىل وزن االسم حنومل ي و،اللعاإل

   ابعالر: ـلف يف س   اخت كون الت   مية حنو ـسخفيف العارض بعد الت: "ضبر"   ـ خفَّ بسكون العني م  مـن   اًف
"رِض؛٥مجهولل ل"ب٧يبويهــ س٦ذهب فمـ أنـ وهو اختي، فينصرف،زمكون الالّـه كالسار٨فـ املصن. 

 قـوالً   /مية انـصرف  ـس الت لَب قَ ١٠ففِّ فلو خ  .٩رفه ممتنع الص  ا إىل أن  مهد ومن وافقَ   واملرب زينّاـوذهب امل 
  .واحداً

   

)مـوصا يـيع ـاًملَـرنم يأَ ذ ـل ف      ـزِيدإلل ــتحـاقٍ فَلَيي سنصرِف(  

  : أنيث من وجهنيبهها بألف التـ لش؛ةميلَ مع العرف ألف اإلحلاق املقصورة متنع الص:١١أي   

   لاألو :ليست مبدلة من شيءها زائدةٌأن ،ها مبدلة من ياء خبالف املمدودة فإن.   

 فهو على ١٢"ىهزع" و،"ىركْس"ه على مثال  فإن"ىطَرأَ" :أنيث حنو أللف التها تقع يف مثال صاحلٍ أن:اينوالثّ   
 اسـم   "يمامح"ـكه به   حقُلْيء كثرياً ما ي   يء بالش  الش هبوش. ١٣"اءبلْع" :ودة حنو  خبالف املمد  ،"ىركْذ"مثال  

 ١٤يبويهـه عند س  رجل، فإن ممنوع ـرف لشبهه ب الص"ابِهواالمتنـاع مـن األلـف والـالم،     ، يف الوزن"لي 
 وشبهه من األعالم    "ونَدمح" يرى أنّ وعريف والعجمة،   ه للت  صرفَ  حيث مينع  ١٥ عند أيب علي   "نودمح"ـوك

املزيد   يف آخرها واو   ة ونونٌ  بعد ضم  لغري ج مة ال يوجد يف استعمالٍ    عي ـ     جمبولٍ  عريب ة، بـل يف     علـى العربي
  .ة احملضةمجعريف والعه للتنع صرفُ مبا مقحلْماً، فأُكْ أو ح حقيقة١٦ًعجميأاستعمال 

                                                
رجل إْنَقْح ل إذا أَس ّن   : قال األصمعي:" ١١٧أبنیة الزبیدي وأورد الزبیدي في .، ولم أقف على معناه، والمثبت من ط"انتحل": في األصل، وص  - ١

  ). قحل( وانظر اللسان والتاج ."وأْخَلق
  .١ من ط"ھذا" سقط- ٢
 .٢/٨٥٨ن خروف أبو حیان في االرتشاف  نقل المنع والصرف عن اب- ٣
  .١ من ط"صرفھ.....  وقد فھم ": سقط- ٤
  ."المجھول" في ط، وص- ٥
 ."ذھب سیبویھ إلى أنھ":٢ في ط- ٦
  .٢/١٥ الكتاب - ٧
 .١٤٦٦-٣/١٤٦٥ في شرح الكافیة - ٨
وانظر ما . ٢/٩٤ووافقھم ابن السراج في األصول ، ٣/٣٢٤، ورأي المبرد في المقتضب ٢/٢٢١، وزھر ٢/٨٩٦ رأي المازني في شفاء العلیل - ٩

 .٢/٨٦٢، واالرتشاف ٥٧-٥٦ینصرف وما ال ینصرف 
 ."خففت"١ في ط- ١٠
  .٢/١٠٣، ومر ١٤٩٦-٣/١٤٩٤ انظر شرح الكافیة - ١١
  . وال َیْلُھو رجل ِعْزھًى وِعْزھاٌة وِعْزٌه وِعْنَزْھوٌة وھو الذي ال ُیحدِّث النِّساَء وال ُیریُدُھنَّ):عزه( في اللسان- ١٢
 . الِعلباُء ممدود َعَصُب الُعُنق):علب( في اللسان- ١٣
  .٢/٣٠ الكتاب - ١٤
  .٣/١٤٩٦ كذا نقل ابن مالك قول أبي علي عن ابن برھان  في شرح الكافیة - ١٥
 ."أعجمي": في ط، وص- ١٦

  أ/٢٤٤
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  : تنبيهان   

   لاألو:ما، أو باملثال، صرحيا١ً األلف باملقصورةد كان ينبغي أن يقي فقال٢ كما فعل يف الكافية، أو  :  

أَواإللْـل ـفقْـحاقِ ماًورـصـ مـنـكَ        ع"٣"ـىلقَـعـ إنْ ذَا عقَـلَميـة وع  

ـ عبقَ" :ة حنـو  ميلَا متنع مع الع   ـهاق يف أن  ـ ألف اإلحل  مِكْ كح ٥كثري ألف الت  مكْح: ٤اينالثّ    ذكـره   ،٦"ىرثَ
   .٧بعضهم

)ـوالعلَمـ امـنص عإِـفَر نْهالَـ عـفُـ كَ      دـعـلِ التوكأَـي دـ كَو"الَـثُع"  

 وـالعلُ ودالترِـعانِعـيم اف "ـسرالـإذَا بِ     "ح ـهتيِعقَـي ـنـصـداً يبتـعر(  

  : ٨مساء يف ثالثة ألِ والعدعريف التاجتماعرف منع من الص ي:أي   

 /ة اإلضافة ينِ بِ ارفـها مع  فإن ،١٢"عبت" و ١١"عبص" و ١٠"عتكُ" و ٩"عجم" : وهو ،وكيد يف الت  "لُعفُ" :أحدها   
 شـرح   هذا مـا مـشى عليـه يف   .ة لفظي من غري قرينة لكونه معرفةًملَ بذلك الع فشات،دإىل ضمري املؤكَّ  

ه  ورد، وهو ظاهر كالمه هنا،ةميلَ بالع: وقيل.١٥ عصفور واختاره ابن.١٤ وهو ظاهر مذهب سيبويه    .١٣الكافية
 وجتويزه أنّ" :١٨انقال أبو حي". ةة أو الوصفيميلَبه العـبش": ١٧سهيل وقال يف الت. وأبطله١٦رح الكافيةـيف ش
لَالعدـ مينع مع شبفة يف باب ه الص"مسلفا١٩ً أعرف له فيه ال"عج ."  

                                                
 ." بالمقصود"١ في ط- ١
 .٣/١٤٩٣ شرح الكافیة - ٢
 .)علق(اللسان، و١٧٠ أبنیة الزبیديانظر . ظ، ولھ أفنان طوال دقاق لطافشجر تدوم خضرتھ في القی:  العلقى- ٣
 .٢/١٠٣ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٤
 .. ھي ألف تزاد في الكلمة لتكثر حروفھا، إللحاق الثالثي بالرباعي، أوالرباعي بالخماسي- ٥
 .)قبعثر(اللسان، و٣١٧ أبنیة الزبیدي، و٢٤٩ ة السجستانيأبنیانظر .  الخلق من اإلبل والناسالعظیمالضخم  :لَقَبْعَثَرى ا- ٦
  . ١/١٠٥، ونقلھ الرضي عن ابن الحاجب في شرحھ الكافیة ٤٠ منھم الزجاج في ما ینصرف وما ال ینصرف - ٧
 ."أشیاء": في ط، وص- ٨
، وھو توكید  َألنَُّھ َتْوِكیٌد لْلَمْعِرَفِة؛ وَكذِلَك ما َیْجِري َمْجَراُه من التَّْوِكیِد،ِلِف والّالِم وھو َمْعِرَفٌة ِبَغْیر اَأل، َغْیَر َمْصُروٍف"َرَأْیُت النِّْسَوَة ُجَمَع": ُتُقوُل -٩

ُرُه ِمن التََّواِكیِد اْسمًا َمرًَّة وَتْوِكیدًا  وال َیُكوُن فاِعًال وال َمْفُعوًال كما َیُكوُن َغْی، وال ُیْخَبُر بھ وال َعْنُھ، ال ُیْبَتَدُأ،ال َیُكوُن ِإّال َتْأِكیدًا تاِبعًا ِلما َقْبَلُھمحض 
 ).جمع( انظر الصحاح واللسان والتاج .َنْفسھ وَعْینھ وُكّلھ : ُأْخَرى ِمْثُل 

ھ ویقال إنَّ. ن أْكَتعیَنورأیت القوم أجمعی. اشتریت ھذه الدار جمعاَء َكْتعاَء، ورأیت أَخواِتك ُجَمَع ُكَتَع: یقال. جمع َكْتعاَء في توكید المؤنَّث: ُكَتُع - ١٠
 ).كتع( انظر الصحاح واللسان والتاج .أتى علیھ َحْوٌل َكتیٌع، أي تامٌّ: مأخوذ من قولھم

.  ھو َشْيٌء َیْجَمُع اَألْجَزاَء ِإنََّما.ُعوَنجاَء الَقْوُم َأْجَمُعون َأْكَتُعون َأْبَص:  وِمْنُھ َقْوُلُھْم في التَّْأِكیِد ؛الَجْمُع: الَبْصُع :  َثْعَلٌب عن ابِن اَألْعَراِبّي قاَل ىَرَو - ١١
  ).بصع(انظر التاج 

وِإنَّم ا ج اُءوا بھ ا    : وق اَل اْب ُن ِس یَده     ، على ُجَمَع في التأكید وال ُبَصُع وال ُبَتُعوال ُیَقدَُّم ُكَتُع.  وھو تصحیف"تبع" في األصل خالفًا للنسخ األخرى   - ١٢
 انظ ر الق اموس   . َتَحاِش یًا ِم َن اِإلَطاَل ِة بَتْكِری ِر الُح ُروِف ُكلَِّھ ا       ،وھو الَعْیُن، َمَع ِإَلى ِإَعاَدِة َبْعِضَھاا عن ِإعاَدِة َجِمیِع ُحُروِف ُجُلوَمَع َألنَُّھْم َعدَ  ُجباعًا ل ِإْت

  ).بتع(والتاج 
٣/١٤٧٤ - ١٣. 
 .٣/١٤٧٥ وانظر شرح الكافیة .٢/١٤ الكتاب - ١٤
 .١/٢٧٢ عصفور ، وشرح الجمل البن١/٢٨٠ المقرب - ١٥
٣/١٤٧٥ - ١٦.  
٢٢٢ - ١٧.  
 .٢/٨٦٩ في االرتشاف - ١٨
  .، وكذا في االرتشاف مصدر النص١ من ط"فیھ" سقط - ١٩

ب/٢٤٤
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   ومعدفَ"ةٌ عن   لَوعفإنّ ؛"اتالو  ها مفردات: "جمكَ" و "اُءعتو "اُءع "بصو "اُءع "بتاُءع" ـ فَ"ما قياس   ، وإن إذا  "الءع 
 كان امساً أن يفَ"ع على جمعـ ك،"اتالو"صحراء وصحرمذكَّ ألنّ،"اتاو ره جمونع بالواو والن،فح قمؤن ه ث

  . ١اظم الناء، وهذا اختيارع باأللف والتجم يأنْ

 يف "حمـرٍ " : حنو "فُعلٍ"ه على   ثُه ومؤن رع مذكَّ جم ي  أنْ "الءع فَ لَعفْأَ" قياس    ألنّ ؛"لعفُ" عن   ةٌدولَع م :٢وقيل   
  .  واختاره ابن عصفور،ريايفّ األخفش والس٣ وهو قول،"اءرم وحرمحأَ"

   ".يارِح وصاَءرحص"ـ ك،"يالعفَ" عن ه معدولٌ إن:٤وقيل   

   والصحيح فَ"  ألنّ ؛لُ األوالَءع"  ال ي فُ"ع على   جمإالّ "لٍع   فْأَ"ـثاً ل  إذا كان مؤنـ    "لَع ـ ح"ـ صـفة ك ماَءر" 
  . ٥ ليس كذلك"اُءعمج" و".اَءرحص"ـ له كر إذا كان امساً حمضاً ال مذكَّإالّ "ىالَعفَ"، وال على "اءرفْص"و

ـ " و "لَبه" و "لَعثُ" و "رضم" و "لَحز" و "رفَز" و "رمع" :٦ حنو "لعفُ" املعدول إىل    رِ املذكَّ ملَ ع :اينالثّ    جشم" 
  .  وكذا باقيها،"رافز" معدول عن "رفَز" و،"رٍامع" عن  معدولٌ"رمع"ـ ف؛"فلَد" و"حزقُ" و"حمج" و"مثَقُ"و

   ".لُعثُ" وهو "لعفْأَ"ها عن  وبعض:٧قيل   

   وطريق مِلْ الع بعد   ل هذا الن وع مساع ه غري عارياً من سائر املوانع     مصروف . وإن  ما ج  وع معـدوالً   عل هذا الن
ـ لَ العفيه من املوانع غري إذ ليس /، واحدةةه لزم ترتيب املنع على علّ عدلُردقَه لو مل ي أن :أحدمها: ٨ألمرين ةمي. 
جعل  ومل ي  ،فةم املنقول من الص   لَ الع "رٍامع" معدوالً عن    "رمع"عل   فج ،قل األعالم يغلب عليها الن     أنّ :واآلخر
 وهي ؛ةٌ معنوي: واألخرى.خفيف وهي الت؛ةٌ لفظي:إحدامها:  فائدتنيهل لعد٩هموذكر بعض.  وكذا باقيها.مرجتالً

   .ه صفة أنمهو لت"رامع" : إذ لو قيل،ةميلَض العمتحي

    فإن ورفُ" دمصروفاً "لُع ،  لَ وهو عم،  أُ" :، وذلك حنو  ه ليس مبعدولٍ   علمنا أندمن  ١١ وهو عند سيبويه   ،١٠"د 
"الو؛١٢"داِإل" من ١٣ه عن واو، وعند غريه فهمزت؛١٤ وهو العظيم،"دة فهمزته أصلي.   

                                                
  .٣/١٤٧٥ شرح الكافیة - ١
 .٢/١٠٤ الكالم بتمامھ في مر - ٢
 . ٢/٢٢٢، وزھر ٣/١٤٧٥ وانظر شرح الكافیة .٣/٣٥ كذا عبارة المساعد - ٣
 .١/١١٩، وانظر رّد الرضي في شرحھ الكافیة ١١١كملة  قال بذلك الفارسي في الت- ٤
 .٦٥٥، وابنھ في نا ٣/١٤٧٦ إلى ذلك ذھب ابن مالك في شرح الكافیة - ٥
: وھبل. اسم قبیلة: وثعل. السید: الزفر:" ٢/١٠٥ في حاشیة إحدى نسخ مخطوطات شرح المرادي لأللفیة عن التواتي كما نّص المحقق في مر - ٦

  .أسماء رجال: وعمر، ومضر، وجمح، ودلف". شیطان: وقزح. كثیر العطاء: وقثم. أبو حي من العرب: وجشم. اسم نجم: وزحل. اسم صنم
 .٢/١٠٥، والقول مذكور دون نسبة في مر ٢/٨٦٨ قال بھ أبو حیان في االرتشاف - ٧
 .٢/١٠٥ الكالم بتمامھ في مر - ٨
 .٢/١٠٥ ذكرالقول بال نسبة في مر - ٩
  .، وھو تحریف"أود":١ في ط- ١٠
 .٢/١٢٨ الكتاب - ١١
 ). ودد(انظر الصحاح واللسان . التمني:  الود ھو المودة والحب، وقیل- ١٢
 .٢/١٠٥، ومر ٢/٨٦٨، وذكر دون نسبة في االرتشاف ١/٢١٧ قال بھ الرضي في شرحھ الشافیة - ١٣
 ).أدد( انظر الصحاح واللسان - ١٤

  أ/٢٤٥
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    جِفإن وفُ" يف   دلع" مانع   لَ مع العمي  ة مل يطُ" :ل معدوالً حنو  جعفإنّ ؛١"ىو  منع  ه للت لَأنيث والعة، وحنـو  مي: 
"ت٢"لَت  اسم أعجمي ،    لَ فاملانع له العجمة والعة عند من يرى منع الثّ     ميف تقـدير   إذ ال وجه لتكلّ  ، للعجمة الثي

  . العدل مع إمكان غريه

     ذا الن ويلتحق وع ما جفُ" من املعدول إىل اًملَعل علع"غُ"ـداء ك يف الندـ " و"ر ـ  "قسفُ م  فحكمـه حكْ
"عمر."  ٣ف قال املصن :" من   وهو أحق "عمر"  ه حمقَّ  عدلَ  ألنّ ؛رف مبنع الصق، ل   وعد"عمر "قَمدانتـهى  ."ر. 

  . ٦رفه إىل ص٥ديـ الس وذهب األخفش وتبعه ابن.٤وهو مذهب سيبويه

د منهما مـع   فإن جتر. أو باإلضافة"أل"ـف بعر أن ي فاألصلُ، بعينه يومٍرحريد به س إذا أُ "رحس" :٧الثالثّ   
 قصد الت   ظرف عيني فهو حينئذ  جِ" :حنو ف وال ينصرف   ال يتصرئت يوم  اجلمعة  س حر." واملانع    له من الص رف 
 ؛ةميلَعريف فقيل بالع  ا الت ف ا، وأم  ه كان األصل أن يعر     فإن ،"أل"ـفظ ب  اللّ  فعنِ ا العدلُ  أم ؛عريف والت العدلُ

ألنه جعهلذا الوقتاًملَل ع .وهذا ما صر وقيل.٨سهيلح به يف الت /:لَ بشبه الع؛ةميألن ه تعر٩فبغري أداة ظاهرة  
مِلَكالع،وقوله هنا،١٠ عصفور ابنِ وهو اختيار : )والتعريف(إليه إذ مل يقلئُ يوم :لَ والعةمي .  

    وهو أبو الفتح ناصر بن أيب املكارم املُ      - األفاضل   وذهب صدرطر١١زي-إىل أن ه مبيننه معىن حـرف   لتضم
١٣ قال يف شرح الكافية.١٢عريفالت :"بثالثة أوجهوما ذهب إليه مردود  :  

 دون  عن األصـل بوجـه  ه خروج ألن؛ىلَوعيناه أَ ما اد لكن، ممكنعيناه وما اد،عاه ممكن ما اد  أنّ :أحدها   
  .  وجه عن األصل بكلِّه خروج فإن،عاه على اإلعراب، خبالف ما اد باقٍرف الص املمنوع ألنّ؛وجه

                                                
 ُطَوى ب ضم  : ُطًوى اسُم الوادي ویجوز فیھ َأربعة َأوجھ:قا قال َأبو ِإسح﴾إنك بالواِدي الُمَقدَِّس ُطًوى﴿ :في التنزیل العزیز" ):طوى( في اللسان   - ١

  ومن لم ُیَنوِّْنھ ترَك َصْرَفھ من، نحو ُحَطٍم وُصَرٍد"ُفَعٍل" فمن َنوَّنھ فھو اسم للوادي َأو الَجَبل وھو مذكَّر سمي بمذكٍَّر على ،الطاء بغیر تنوین وبتنوین
 والجھة اُألخرى َأن یك ون اس مًا   ،جھتین ِإحداھما َأن یكون َمْعُدوًال عن طاٍو فیصیر مثَل ُعَمَر المعدوِل عن عامٍر فال ینصرف كما ال ینصرف ُعَمر   

 ومن : قال،من لم ُیَنوِّن جعَلھ اسمًا للُبْقعة و، وإذا ُكسر َفُنوِّن فھو ِطًوى مثُل ِمعًى وِضَلٍع مصروٌف،﴾في الُبْقعة الُمباَرَكِة من الشََّجرة﴿ :للُبْقعة كما قال
 ". الُمَقدَّسة مرة بعد مرة:قرَأ ِطًوى بالكسر فعلى معنى

  ".اسم لبعض عظماء الترك:" ٣/١٣٣٢ في صب- ٢
 .٣/١٤٧٤ في شرح الكافیة - ٣
 .٢/١٤ الكتاب - ٤
الحلل على ( ، و)االقتضاب في شرح أدب الكاتب(، لھ التصانیف الجلیلة، منھا  عبد اهللا بن محمد بن السید الَبَطَلیوسي، اإلمام العالمة، سكن بلنسیة- ٥

م ات س نة   . ، وغیرھا، والسید بكسر السین وسكون الیاء اسم للذئب، سمي بھ جده، والبطلیوسي نسبة إلى بطلیوس، مدینة ف ي األن دلس   )أبیات الجمل 
  . ٤/١٢٣، واألعالم ١٧٤، والبلغة ٩٨-٣/٩٦انظر وفیات األعیان. ھـ٥٢١

 .٣/٣٦، والمساعد ٢/١٠٦، ومر ٢/٨٧٠،  وانظر ما نقل عنھما في االرتشاف ٢٨٤ انظر رأي ابن السید واألخفش في الحلل في إصالح الخلل - ٦
 .٢/٢٢٣ انظر زھر - ٧
٢٢٢ - ٨. 
  ."تعریف"١ في ط- ٩
 .١/٢٨٢  المقرب - ١٠
وأبو الفتح المطّرزّي  .تخمیر ولیس لناصر بن أبي المكارم المطرزيلخوارزمي صاحب اللقاسم ااألفاضل ھو لقب ل الصحیح أن صدر - ١١

 والمطرزي شیخ .ھـ٦١٠، توفي سنة )یضاح في شرح المقامات الحریریةاإل(، و)المغرب(الُخوارزمّي عالم باللغة والنحو واآلداب، ومن تصانیفھ 
شرح المفصل الموسوم : (م الشعر، ولھ في العربیة مصنفات منھاوالخوارزمي ھو القاسم بن الحسین، برع في األدب والنحو، نظ ،الخوارزمي
 ،٢٣٦ ، والبلغة٣٧١-٥/٣٦٩ انظر وفیات األعیان.ھـ٦١٧توفي سنة ). التوضیح في شرح المقامات الحریریة(و، )شرح سقط الزند(، و)بالتخمیر
  .٧/٣٤٨واألعالم ، ٣١١، ٢/٢٥٢وبغیة الوعاة ، ٣٠٣

  .٢/١٠٧، ومر ٢/٨٦٩، واالرتشاف ٣/١٤٧٩لكافیة شرح اانظر و .١/٤٠٠التخمیر - ١٢
١٤٨٠-٣/١٤٧٩ - ١٣.  

ب/٢٤٥
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ـ  يتحة لئالَّ فيجب اجتناب الف،ه يف موضع نصبٍ ألن؛ى بهلَو أَ  الفتحِ اً لكان غري  ه لو كان مبني    أن :اينالثّ    توهم 
  .  واملنادى املبين"دعب" و"لُبقَ" يف نبت كما اجت،اإلعراب

  :١ يف قوله"نيح" إعراب  اإلعراب جوازاً لكان جائزه لو كان مبني أن:الثالثّ   

  ] والشـيب وازِعحـلْت أَلَمـا أَصـوقُ   [   اـ علَى الصببيـ عاتبت املَش علَى حنيِ- ٦٠

لتاوِـس  يهما يف ضعف ـ ساً، وكان يكون عالمةُ   ـ البناء بكونه عارض   بِب  عـه يف بعض املواض    إعرابه تنوين. 
 ان مـن أجـل منـعِ      ـما ك نوين إن  عدم الت  ٢نّفإة،  ه إعرابي  فتحت  وأنّ ،اءـ على عدم البن    ذلك دليلٌ  ويف عدمِ 

الصرف،  ر  كّ فلو ن"سوجب "رح  الت ف واالنصراف كقوله تعاىل   صر :﴿نجيناهبِ م سرٍح  ِن عةًم م ن ـ  ع ندان﴾ 
  . انتهى ."]٣٥-٣٤: لقمرسورة ا[

    ـوذهب الس٣هيلي  إىل أن  ه معرب، وإن  ما ح ذف تنوين ة اإلضافة ه لني.  لَ وذهب الشبِو  ـ   ٤غريني الـص ه  إىل أن
معربوإن ،ما حف وعلى هذين القولني فهو من قبيل املنصرِ".أل"ة ذف تنوينه لني.   

   حيح ما ذهب إليه اجلمهوروالص.  

  : ٥تنبيه   

   نظري "سرح"  يف امتناعه من الص أَ"ف رمفإنّ،٦ بين متيم/ عند"س منهم من ي رِعبفع غـري منـصرِ  ه يف الرف، 
 خالفاً ملـن  ٧ةالث ما ال ينصرف يف األحوال الثّه إعراب برِع، ومنهم من ي   صب واجلر ر يف الن  ـويبنيه على الكس  

 مـا ال   بين متيم يعربونـه إعـراب   أن٨ّبيع أيب الر وحكى ابن .رـ يبنونه على الكس    بين متيمٍ   وغري .أنكر ذلك 

                                                
وھ و ب ال   . ٦/٥٥٠،٥٥٣والخزان ة  وشا، ، )وزع(، واللسان١٦٤، والمفصل ١/٣٦٩، والكتاب ٣٢ البیت من الطویل، للنابغة الذبیاني في دیوانھ     - ١

. ٤/٧٢، وشا ٣/٩٤، وجا ٢/٥٩، وعق ٣/١١٣، وھشا ١/٤٣٦، ومر٦٥٦ورد في نا . ٢/٥٠٦صناعة اإلعراب ، وسر ١/٢٧٦نسبة في األصول   
  .الزاجر والكاّف: الوازع. والصبا اسم الصبوة وھي المیل إلى ھوى النفس

، "َسَحر"، وفیھ ردٌّ على من زعم بناء "عاتبت"أن األصل فیھ اإلعراب، ویجوز فیھ البناء إلضافتھ إلى مبني : حیِن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
لتساویھما في ضعف سبب البناء بكونھ عارضًا، ولكانت عالمة إعرابھ تنوینھ  في بعض " حین"مبنّیًا لكان جائز اإلعراب جواز إعراب إذ لو كان 

 .المواضع، وفي عدم ذلك دلیل على عدم البناء وأن فتحتھ إعرابیة، وأن عدم تنوینھ كان من أجل منع الصرف
  .، وكذا المصدر"وأنَّ": في ط، وص- ٢
والسھیلي ھو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد، المالقي، أبو القاسم أو أبو الحسن، إمام اللغة والنحو، . ٢/٢٢٣زھر انظر  و.٣٣ أمالي السھیلي - ٣

، )ألنفالروض ا(لھ تآلیف جلیلة منھا. عالم بالتفسیر، وحافظ لألنساب والسیر، وصاحب االختراعات واالستنباطات، مع فطانة فائقة وشھامة زائدة
  .٣/٣١٣، واألعالم ١٨٢، والبلغة٣/١٤٣انظر وفیات األعیان.ھـ ٥٨٨، مات بمراكش سنة )األمالي(، و)نتائج الفكر(و
والشلوبین الصغیر ھو محمد بن علي بن محمد بن إبراھیم . ٢/٢٢٣، وزھر ٢/١٠٧، ومر ٢/٨٧٠ انظر رأي الشلوبین الصغیر في االرتشاف   - ٤

 في اآلیات التي استشھد بھا سیبویھ، وشرح الجزولیة ، توفي ف ي  أبو عبد اهللا، وھو من تالمذة ابن عصفور، وألف كتابًااألنصاري، من أھل مالقة،     
 .٢٨٠انظر البلغة . ھـ٦٦٠حدود 

  .١٠٨-٢/١٠٧، والتنبیھ بتمامھ في مر ١٤٨٢ -٣/١٤٨١ أغلب كالم التنبیھ في شرح الكافیة - ٥
 .٢/٤٣ انظر الكتاب - ٦
 ."الثالث": في ط، وص- ٧
ش ـرح اإلی ضاح   ( عبید اهللا بن أحمد بن عبید اهللا، القرشّي، األموّي، العثمانّي، من ولد عمرو بن عثمان اإلشـبیلّي، المقرئ، الفقی ھ، النح وّي، ل ھ        - ٨

 .٤/١٩١، واألعالم ١٧٦انظر البلغة . ھـ٦٨٨وغیر ذلك، مات سنة ). شرح الجمل للزجاجي(، و)ألبي علي

  أ/٢٤٦
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ـ  العرب من يبن   ن م  أنّ ٢ياجـج الز مع وز . فقط ١"ذُنم"بـ أو   "ذْم"ـ ب ر أو ج  عف إذا ر  ،ينصرف ه علـى   ـي
٣اجزالفتح، واستشهد بقول الر:  

  اــمسذْ أَـ مـاًت عجبـي رأ٤َلقـد – ٦١

   ٥سهيلقال يف شرح الت :"وم عاه غريالمتناعِ  صحيحٍ د   ـ سع، وألنّفْ الفتح يف موضع الر٦جزيبويه استشهد بالر 
ط فيما ذهب ل من غري كتاب سيبويه، فقد غَ    يت الب ، وأبو القاسم مل يأخذ     إعرابٍ  فتح "اسمأَ" يف    الفتح على أنَّ 

   .٨انتهى ." عليه٧لَوع ال ي أنْ واستحق،إليه

  : ٩عراب قوله لإلويدلّ   

٦٢ –ـ اعصـتجبِالر ـمـاِء إنْ ع نـي١٠أس     نالَّـوت ـاسي تـذمـضأم ـــنس  

  كسرةَ ، فتكون الكسرةُ  "أل" الباء و  فذَ، فح "سِماَألبِ" :قديرون الت  يك  أنْ "سِم أَ هيتقلَ" يف   ١١وأجاز اخلليل    
 معه باأللف والـالم، أو      ظَف، أو لُ  فيض إذا أُ  "سمأَ"وال خالف يف إعراب     ": ١٢ قال يف شرح الكافية    .إعرابٍ

كِّنرأو ص ،غأو كُر ،س١٣انتهى." ر.   

  

  

                                                
 ."أو منذ": في ط، وص- ١
  سحرأّن ِمَن العرب من یبني صّرح ب٢٩٩؛ یؤید ذلك كون الزجاجي في كتابھ الجمل ٢، والمثبت من ط"الزجاج":، وص١ في األصل، ود، وط- ٢

اسم وھو  یرد فیھ على أبي الق٢٢٤-٢/٢٢٣ كما أن كالم ابن مالك المذكور في المتن من شرح التسھیل . المذكورعلى الفتح، واستشھد بقول الّراجز
 كم ا أن الزج اج أثب ت ق ول الراج ز ف ي م ا        .٩٥ وك ذا ذك ر ف ي الت سھیل     .الزجاجي، وفي النسخة المعتمدة في التحقیق ذكر لفظ الزجاجي في ال نص  

والّزّج اجّي ھوعب د ال رحمن ب ن إس حاق،      . فتح إع راب " أمسا" حدیثھ عن مذھب سیبویھ في كون الفتح في  في سیاق١٢٣ینصرف وما ال ینصرف   
ھو كتاب المصریین، وأھل المغرب، وأھل الحجاز، والیمن، والشام، وھو منسوب إلى شیخھ إبرھیم الّزّجاج، ونسبتھ ) الجمل(ع في النحو، وكتابھ بر

لبلغة ، وا٣/١٣٦انظر وفیات األعیان. ھـ ٣٤٠ھذه مدعاة للخلط بینھما، والصحیح أن أبا إسحاق ھو الزجاج، وأن أبا القاسم ھو الزجاجي، مات سنة 
  .٣/٢٩٩، واألعالم ١٨٠

، وش رح الرض ي   ٣/١٤٨١، وش رح الكافی ة   ٢١٦، والمف صل  ٢/٤٤، وب ال ن سبة ف ي الكت اب     ٢٠٢ الرجز للعج اج ف ي الجم ل المن سوب للخلی ل       - ٣
ھ وجدت  ":  المستوفي وقال ابن،البیت الشاھد من أبیات سیبویھ الخمسین التي ما عرف قائلھا:"٧/١٦٨ وفي الخزانة  .)أمس(، واللسان ٣/٢٢٧للكافیة

  .٢/٢٢٦زھر و، ٤/١١٧ھشا و، ٢/١٠٨مرو، ٦٥٧ ورد في نا ."راه بعیدًا من نمطھأو. "في كتاب نحٍو قدیم، للعجاج أبي رؤبة
لفتح زعم الزجاجي أن من العرب من یبنیھ على الفتح واستشھد بھ، إال أّن سیبویھ استشھد بالرجز على أن ا: مذ أمسا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .    فتح إعراب وھو ممنوع من الصرف" أمسا"في 
 ."إني":، وص٢ في ط- ٤
  .٢٢٤-٢/٢٢٣ قال ابن مالك في شرحھ للتسھیل - ٥
  .٢/٤٤ الكتاب - ٦
 .تصحیف وھو "یقول"١ في ط- ٧
 .١ في ط"انتھى" لیست - ٨
  .٢/٢٢٦زھر و، ٤/١١٨ورد في ھشا . ٣/١٠٧، والدرر ٤/٣٧٢ البیت من الخفیف، وقائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المقاصد - ٩

  .إعراب أمس ورفعھ بالضمة رّدًا على من زعم بناءه: أمُس، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  ."بأس": في ط، وص- ١٠
 .٢/٤٦، والكتاب ٢٠١ انظر الجمل المنسوب للخلیل - ١١
١٤٨٢/ ٣ - ١٢. 
 . في ط، وص"انتھى" لیست- ١٣
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 ]ابلَـوى الكَنِ عــسـرِ فَعـالِ عاـلَم      ـ مـاًثـؤن  ويـهظن ـو ر"شاــجم"  

 نـعدت مـيمٍ وـرِفَـاصم ـناـكِّـا نر      كُـم ـنـلِّ معأَـرِيـا الت يهف اـثَّفر[  

 وتعريفـاً   ناًز و "الِزن"ـ لشبهه ب  ؛نيطلقاً يف لغة احلجازي   م: ١أي) ثاً مؤن ...وابنِ على الكسرِ فَعالِ علَما    (   
ف رس بعد منع الص   ـ ولي ،للَي الع الو لت : وقيل .٢يعب الر ه قال ،أنيثه معىن هاء الت   نِمض لت : وقيل .وتأنيثاً وعدالً 

   .ل هو املشهور واألو.٣د قاله املرب، البناءإالّ

  : ٤ ومنه قوله".ارِب ووامِذَح بِتررم"، و"ارِب ووامِذَ حأيتر"، و"ارِب ووامِذَ حهذه" :تقول   

  /ذَامِـت حـالَـا قَـم ولَـقَـإنَّ الـفَ      اـوهـدقُـذَامِ فَصـ حتـالَـ إذَا قَ- ٦٣

   )   ريظن ووه"شاـجم" (و"عمو "ر "فَزر") ٍند متيم٦ ممنوع: أي؛)٥عالص لَرف للعفَ"ة والعدل عن ميـ اع ، "ةلَ
   . وهو أقوى على ما ال خيفى".بنيز"ـ كأنيث املعنوية والتميلَللع: ٨درب وقال امل.٧ذا رأي سيبويهوه

 هم يبنيه على الكسر كأهـل  فأكثر١١"ارِفَس" و"ارِفَظَ" و"ارِبو" :١٠ا حنو فأم ، آخره راء  ٩ يف وهذا فيما ليس     
   . المتنعتفرإليها، ولو منعوه الصوا ، فإذا كسروا توصلُّ لغتهم اإلمالةُ ألنّ؛احلجاز

  : ١٢غتني يف قولهبني اللُّ وقد مجع األعشى   

٦٤ - مـور  هـ د ر ىـلَـع بـفَ         ارِـ وـكَـلَـهت ـ جةًـهر   بـوار  

  

                                                
 .٢/١٠٨ انظر مر - ١
والربعي ھوعلي ب ن عی سى ب ن الف رج، أب و الح سن       . ٢/١٠٨، وتابعھ الربعي كما نقل عنھ في مر ٢٥٢ أبو علي في المسائل المنثورة  قال بذلك - ٢

الجامع في (، و)شرح كتاب الجرمي(، و)شرح اإلیضاح ألبي علي(النحوّي،أخذ عن السیرافي، ثم الزم أبا علي عشرین سنة، لھ مصنفات جلیلة منھا
 .٤/٣١٨، واألعالم ٢١١، والبلغة ٣/٣٣٦انظر وفیات األعیان . ھـ٤٢٠مات سنة . )تفسیر القرآن

  .٣/٣٧٤ المقتضب - ٣
، وزھ ر، ول ھ أو لوش یم ب ن ط ارق ف ي       ٤/٣٧٠، والمقاصد )حذم(،)رقش(، واللسان ٣/٣٦٣ البیت من الوافر، لـُلجیم بن صعب في العقد الفرید       - ٤

ش ا  ، و١/١٠٥وع ق  ، ٤/١١٦ورد ف ي ھ شا   . ٢/١٧٨، والخ صائص  ١٩٩ في الجمل المنسوب للخلیل وھو بال نسبة). حذم(، والتاج   )نصت(اللسان
  .٢/٢٢٥زھر و، ٥/٦٧٠

 ".َفَعاِل"على الكسر ألنھ علم على وزن " حذاِم"بناء : حذاِم، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  .٢/٤٠ انظر الكتاب - ٥
 ."ممنوع من":١ في ط- ٦
 .٢/٤٠ الكتاب - ٧
  .٣٧٤-٣/٣٧٣مقتضب  انظر ال- ٨
 .من ط، وص"في" سقط- ٩
  .١/١٢٦، وشرح الرضي للكافیة ٢/٨٩، واألصول ٣٧٦-٣/٣٧٥ انظر المقتضب - ١٠
 . وھو تحریف"سنار"١ في ط- ١١
 وھو بال نسبة. ، وشا، وزھر٤/١٣٦٦، ومعجم ما استعجم ٢/٨٩، واألصول ٢/٤١، والكتاب ١٩٤ البیت من مخلع البسیط، لألعشى في دیوانھ - ١٢

  .٢/٢٢٥زھر و، ٥/٦٧٢شا و، ٤/١١٦ھشا و، ٢/١٠٩مر و، ٦٥٩ورد في نا . ٢٠١في المفصل 
المنتھي بالراء على الكسر، ولغة من یعرب ویمنع " فعاِل"الجمع بین لغة من یبني اسم العلم على وزن :  وباُر، وجھ االستشھاد-وباِر: موضع الشاھد
 .من الصرف

  ب/٢٤٦
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  : ١نتنبيها   

   أفهم قوله  :لاألو : )مأنّ )ثاًؤن  "امِذَح" وباب   ه لو سم  ذكَّي به م  ر مل يب؛ وهو كذلك  ن   بل يكون م عباً ممنوعاً  ر
 من الصرف لَ للعمي قْة والن  ل عن مؤنكغريه، وجيوز صرفُ   ث  ه ألن ه إن  ما كان مؤن   ثاً إلرادتك به ما ععنهلَد .ا  فلم

زالَلُزال العد أنيث بزواله الت .  

ـ "ـ ك ثٌ مؤن ملَا ع ـ إم دولُـ فاملع ؛ معدول  يكون معدوالً وغري   ٢"الِـعفَ" :اينالثّ    ـ ٣ و ،"امِذَح  مدـتق
كْحهم.ا أَ وإممحنور : "نالِز".وإم ا مصدحنور : "حم٤"اد.٥ حنوا حالٌ وإم :  

٦٥ – ]بـرـلَّقِ شنِ املُحلَب نم تاخلَي]      ةًـوذَكَرـوـلُ تيـععي الصو فـدب ـدادد               

وإمجمرى األعالم حنو جاريةٌةٌفَا ص : "القِح"ة للمني.وإم مالزمةٌةٌفَا ص فَ" :داء حنو للناقِس."   

 ،"اقنع"ـر فهو ك  ي ببعضها مذكّ  م، فإن س  ث عن مؤن   معدولةٌ ، على الكسر  ةٌها مبني  كلُّ  أنواعٍ فهذه مخسةُ    
وقد يـل كجع"ص٦"احب.وإن س مـث فهو كي به مؤن"٧ خالفاً البن بابشاذ، وال جيوز البناء،"امِذَح.  

   ـ يكون امساً ك  املعدولِ وغري"جاحن".وم صذَ" : حنواًردابه".ـ " : حنـو ةًفَ وص جـ  وجِ."ادو حنـو اًسن : 
"سابح".فلو س ي بشيٍءمرٍكَّذَ من هذه مانصر إالّ ، قوالً واحداًفـثاً ك ما كان مؤن"عاقِن."  

   )رِفَنا  /واصكِّرا نا      ... مأثَّر يهف رِيفعا التكُلِّ م نم  (  وذلك األنواع الس ٨ وهي ؛رةبعة املتأخ :   مـا امتنـع 
لَللعمي ة والت   ركيب، أو األلف والن ون الز  ائدتني، أو الت    أنيث بغري األلف، أو الع٩مةج   أو وزن الف ،ل، أو ألـف    ع

  ول تق ،لاإلحلاق، أو العد: "رب م عدبٍرِكَ ي وع مروفَ ان اطمة وز يبٍن وإب رأَو يمٍاهـ ح موأَ د ـ ر ـ ى وع طً رٍم 
لق؛"هميتلذهاب أحد الس ١٠ وهو،نيببلَ العةمي .  

                                                
 .١١٠-٢/١٠٩التنبیھین بتمامھما في مر وكال .  وھو تصحیف"تنبیھات" في ص- ١
 .تصحیف وھو "فقال"١ في ط- ٢
 ." وقد تقدم"١ في ط- ٣
 .٢/١٣٣، واألصول ٢/٣٩الكتاب انظر .  َحَماِد ُعِدل عن المصدر َحْمدًا- ٤
، )ب دد (، والل سان  ١١/٣٢اني عوف بن عطی ة ب ن الخ رع ف ي األغ      ، وھو ل٢/٣٩وفي الكتاب  ، ٥٢ في دیوانھ  البیت من الكامل، للنابغة الجعدي   - ٥

: المحّل ق . ٥/٦٧٣شا و، ٢/١١٠ورد في مر . ونسبتھ  في شا إلى الجعدي أو لقیط بن زرارة أو ابن ُكَراع. ١/٩٨، والدرر ٦/٣٦٣،٣٦٤والخزانة  
ر یھجو لقیط ب ن زرارة،  وذلك أن الشاع. وأراد ھنا أرض المعركة. األرض: الصعید. إبل موسومة بالحلق على وجھھا، وھي سمة إبل بني زرارة 

  . وكان قد انھزم عن حرب أسر فیھا أخوه، فعّیره ونسب إلیھ الحرص على الطعام والشراب، وأن ذلك حملھ على االنھزام
  . یدّل على الحال" مبدَّد"، معدول عن "فعاِل"اسم على وزن " بداد"أن : بداِد، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 ".كصباح في اإلعراب والصرف: في اإلعراب والمنع من الصرف، وقولھ:  أيفھو كعناق:"٣/١٣٣٩ في صب- ٦
واب ن باب شاذ ھ و ط اھر ب ن أحم د، أب و الح سن النح وّي، الم صرّي، العراق ّي            . ٣/٤٠ الم ساعد  وانظر .٣٢القسم الثاني   البن بابشاذ لجملشرح ا  - ٧

ولزم بیتھ .ثم استعفى، نشاء بمصر، فكان ال یخرج كتاب حتى یعرض علیھولي إصالح ما یصدر من دیوان اإل، إمام عصره في علم النحواألصل، 
شرح (عرف بمقدمة ابن بابشاذ، و في النحو، ت) المقدمة(من كتبھ  .ھـ٤٦٩ سنة فمات لساعتھ بمصر، إلى أن سقط من سطح جامع عمرو بن العاص

  .٣/٢٢٠، واألعالم ١٦١بلغة ، وال٢/٥١٥انظر وفیات األعیان.) ابن السراجصول أشرح ( و ،)لزجاجياجمل 
  .١١١-٢/١١٠ انظر مر - ٨
 ."العجمیة":، وص١ في ط- ٩
 ."ھي" في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ١٠

  أ/٢٤٧
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   ا اخلمسةُ وأم وهي ؛مة املتقد  :   ما امتنع أللف الت  أنيث، أو للوصف والزـ يادت ل، أو ني، أو للوصف ووزن الفع
 منـها مل    ي بشيءٍ م فلو س  .ف نكرةً رص ال ت  ١ها فإن ،"يلاعفَم" أو   "لاعفَم"للوصف والعدل، أو للجمع املشبه      

أيضاًينصرف  .  

   أما ما فيه ألف التيف منعِها كافيةٌأنيث فألن الص رف.وو همم قال يف ن "حاَءو"امتنع للت لَأنيث والعةمي .  

   ا ما في  وأم ه الوصف  فَ"يت   مع زيادالنَع"  أو و زفْأَ" نفألنّ ؛"لَع  لَ العمي  ة ختلف الوصف،فيصري منع ـ لَه للع ة مي
يادتنيوالز،لَ أو للعمية ووزفْأَ" ن٢"لَع .  

   وأم   ا ما فيه الوصف أُ" وذلك   ،لُ والعدخفُ" و "رو "الُع "فْمأُ" : حنو "لُعحو "اد "موح٣يبويهـذهب س  فم ،"د 
أنها إذا سما امتنعت من الص يرلَف للعة والعدلمي.   

  فـإنّ ، متـيم ٥ يف لغة بين  "سمأَ" و "رحس" إالّ ه باقٍ لُي به فعد  مـ س  معدولٍ وكلُّ": ٤قال يف شرح الكافية      
  عدهلما يزول بالت فإنّ ،صرفان، خبالف غريمها من املعدوالت    سمية في   باقٍسمية   عدله بالت، منع صـرفه     فيجب 

 لَللعدل والعمي   ومن عزا إليه غري ذلك فقد أخطأ، وق٦َ هذا هو مذهب سيبويه.هة عدداً كان أو غري ،لَومـا مل  ه 
لقُي.بقويل وإىل هذا أشرت :  

ـوعلُ غَيـدــرِ سأمرٍ وــحيـسِ ف       ســتـمـيت ـةغَيـع ـرِضفتنم يـر/  

ى به، وهو خالف مذهب سيبويه      مس م  إىل صرف العدد املعدولِ    ٩هانر ب  وابن ٨ وأبو علي  ٧ األخفش وذهب  
  .  هذا كالمه بلفظه".١٠-رمحه اهللا-

   ا اجلمع املشبه وأم"فَمأو "لَاع "فَميلَاع"فقد تقد م الكالم١١سمية به على الت.   

    كِّوإذا نشيء من هذه األنواع اخلمسة ب      ر  ؛سمية مل ينصرف أيضاً   عد الت أم   ـ .أنيث فلأللفا ذو ألف الت ا  وأم
ـ ا ن ها ملّ  فألن "لَعفْم" أو   "الَعفُ"أو مع العدل إىل     ،  "لَعفْأَ" أو مع وزن     ،"النَعفَ"ذو الوصف مع زياديت       تركِّ

شابهها قبلَ حالَتالت نِسمية فمعتالص ر؛فلشبه الوص ١٢ هذا مذهب سيبويه.للَف مع هذه الع.   

                                                
  ".ألنھا": في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ١
 ".الفعل": في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ٢
  .٢/١٤ الكتاب - ٣
١٤٨٣-٣/١٤٨٢ - ٤.  
 .١ من ط"بني" سقط- ٥
 .٣/٤٣لكتاب  ا- ٦
  .١/١٧١، وشرح الرضي للكافیة ١/٦٢ انظر رأي األخفش في شرح المفصل البن یعیش - ٧
 .واهللا أعلم. ٢٧٨ رأي أبي علي منع الصرف في المسائل المنثورة - ٨
 .٤٤٨-٢/٤٤٧  البن برھان انظر شرح اللمع- ٩
  . ولم تثبت في المصدر،"تعالى"  في ط، وص زیادة - ١٠
 .٥٦ الصفحة - ١١
 .٣-٢/٢ الكتاب - ١٢

  ب/٢٤٧
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   وخالفيف باب ١ األخفش "كْس٢ فصرفه"انر .  

   أَ"ا باب وأمحممذاهب ففيه أربعةُ"ر  :  

   لاألو: ـ منع رف الص،  اينوالثّ. حيح وهو الص :ـالصرف،   ـ   ٤ واألخفـش  ٣د وهو مذهب املرب د ـ يف أح
 إالّفني ال يـذكرون      املـصن  وأكثر": ٧ شرح الكافية   قال يف  ،٦"األوسط" يف كتابه    ٥ سيبويه  وافق  مثّ ،هـقولي

مفَالَخت كْه، وذر قَوافَ متأَ ه ؛ىلَو ألن  ها آخولَ قَ ريالث والثّ ".ه:  إن س أَ"ـي ب محمأَ  رجلٌ "ر حممل ينصرف بعـد    ر
٨نكريالت  وإن س ،ي به أَ  مسو١٠ وهو مذهب  ،٩ أو حنوه انصرف   د األنباري اء وابنِ  الفر  .ـ : ابعوالر ـ  أن وز ـه جي

  . ١٢ يف بعض كتبه قاله الفارسي،١١هفر صومنعه صرفُ

   فُ"دول إىل   ـا املع وأمأو   "الَع "فْمأَ" فمن صرف    "لَعحمر"  همية صرفَ ـس بعد الت.  يف  ١٣الكـالم م   وقد تقد 
كِّاجلمع إذا نرةسمي بعد الت .  

  : ١٤تنبيه   

    إذا سفْأَ"ـي ب ما "لع لت فضيل جمر ن  داً م"ممثّ"ن كِّ نركمـا قالـه يف شـرح    ،سمية انصرف بإمجاعٍ بعد الت 
 ةب مبـصاح  ه مشروطةٌ تيف وص ، فإنّ ةًفَ إذا كان ص   /يت كان عليها   الّ  احلالِ ه ال يعود إىل مثلِ    ألن": ١٥ قال ،الكافية

"مانتهى ". لفظاً أو تقديراً"ن .  

    فإن سي به مع    م"ممثّ "ن  كِّ نر امتنع  جراء اخلالف يف إ يقتضي ١٦ وكالم الكافية وشرحها   .ه قوالً واحداً  فُ صر
   . فيه"رمحأَ"حنو 

                                                
 نقل عن األخفش مخالفتھ ١/٤٢٢، إال أن المرادي في شرحھ للتسھیل "سكران" بأن ال خالف في منع ١/١٦٠ صرح الرضي في شرحھ للكافیة - ١

  ".سكران"صرف األخفش لـ١/١٢٩ كما ذكر السیوطي في الھمع .في صرفھ
  ".أي عند قصد تنكیره:"٣/١٣٤١ في صب - ٢
 .٣/٣١٢ المقتضب - ٣
  .١/٥١٢، واللباب ٣٦، وما أثبتھ المحقق في الحاشیة، وانظر المفصل ٣/١٦ انظر التعلیقة - ٤
  .٦-٢/٥انظر الكتاب .  سیبویھ على المنع- ٥
وما كان م ن أفع ل   :" عن األخفش أنھ إنما خالف سیبویھ في القیاس ال في السماع إذ قال في كتابھ األوسط٢/٩٠٩ في شرح الجمل البن خروف   - ٦

آدم وأحمر، وإنما یكون في معرفة إذا سمیت بھ رج ال ول م ین صرف ف ي المعرف ة وال ف ي النك رة،        : صفة فھو ال ینصرف في یمعرفة وال نكرة نحو 
وھذا نص بالسماع ف ي ت رك ال صرف فم ن ادع ى عل ى األخف ش أن ھ ی صرف ف ي النك رة بع د             : " قال ابن خروف". والقیاس أن ینصرف في النكرة   

  .٥/٥٩٢، وكذا في شا ١/٤٢٢، وكذا نقل المرادي عنھ في شرحھ للتسھیل "طأ علیھالتسمیة فقد أخ
٣/١٤٩٩ - ٧.  
 ".أي لمشابھة حال التنكیر حال الوصفیة في وجود المشتق منھ وھو الحمرة في المدلول، فكأن الوصفیة باقیة بعد التنكیر:"٣/١٣٤١ في صب - ٨
 . لزوال الوصفیة، وللتنكیر- ٩
 .١/١٢٩، والھمع ٢/٨٨٨اف  انظر االرتش- ١٠
فال صرف نظ رًا ل زوال الوص فیة بالعلمی ة،      :" ١٣٤٢-٣/١٣٤١وفي ص ب  . "ترك صرفھ":، وص٢، وورد في ط١ من ط"ومنع صرفھ" سقط - ١١

 ".وزوال العلمیة بالتنكیر، وتركھ نظرًا إلى شبھ الوصفیة ووزن الفعل
أبو عمر ذھب : "٣٢٣-١/٣٢٢ وقال الفارسي في المسائل البصریات .٢٢٩ ، واإلیضاح١٧-٣/١٥ مذھب الفارسي منع الصرف في التعلیقة - ١٢

 ".إلى أنھ ال ینصرف مثل قول سیبویھ" ھذا رجٌل أفعُل: "وذھب أیضًا في قولھم.. في النكرة" أحمر" في كتابھ إلى صرف الجرمي
 ."الخالف":  في ط، وص- ١٣
 .٢/١١٢ انظر مر - ١٤
١٥٠٠/ ٣ - ١٥. 
١٤٩٩-٣/١٤٩٨ - ١٦.  

  أ/٢٤٨
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 )مـوـكُا يوننقُـنُ مم ـهفَـاًصو إِ      يـف ـعـابِرن ـهـهج ـجقْـوارٍ يتيـف(  

يهـا  تلَّيت إحـدى ع بعة الّ كان من األنواع السسواًء- رفيت ال تنص  ما كان منقوصاً من األمساء الّ       أنّ :يعين   
لَالعيت قبلها  أو من األنواع اخلمسة الّ     ،ةمي- جيري جمرى    ١ه فإن "جغَ" و "ارٍواشٍو."  حنو  أنّ ٢م وقد تقد : "جارٍو" 

 يلحقه التنوين  اً رفعاً وجر.  ٣ ملا محل عليه املرادي     فال وجه  اظم كالم الن  ه أشار من أن    بعة دون   إىل األنواع الـس
   . املنقوص فيهما واحدمكْ ح ألنّ.اخلمسة

      أُ" :عريففمثاله يف غري التعمٍي" أَ"  تصغريعىم"، فإن  ه غري م نرِصف للوص  ن، ويلحقُ ف والوز نوين رفعـاً   ه الت
اً حنو وجر: "ذا أُ هعو "مٍي "مرربأُ ت عو "مٍي "أُ رأيت عيمي." والت نوين  ٦ الياء احملذوفة كمـا يف     ٥عن ٤ فيه عوض: 

"جارٍو."فيه وهذا ال خالف  .  

     اضٍقَ" :عريفومثاله يف الت"  اسم امرأة ، فإن  ه غري منصرف  للت  لَأنيث والعو ،ةمي "ييلٍع" تصغري  "يمٍ"و[،"ىلَعري "
  .  الياء احملذوفة٨نع  عوض واجلرعِفْين فيهما يف الرنوة، والتميلَ للوزن والع منصرفه غريفإن، ٧]مسمى به

 جيري  ١٢"مٍري" و "لٍيعي" اسم امرأة، و   "اضٍقَ" : حنو ١١ أنّ  إىل ١٠ائيـ وعيسى بن عمر والكس    ٩وذهب يونس    
 حيح يف ترك تنوينه جمرى الص،وجر ظاهرة، فيقولونه بفتحة : "هذا يعييلوي روقَيم و"ياض ،" رأيـتي عـ ي  يل

ويرموقَي اضو"ي ،"مررتبي عيليوي رموقَي اض١٣"ي١٤وا بقوله، واحتج:  

  اـليـت مني ومن يعيـد عجِبـ قَ– ٦٦

      ـلَمأتـا رقْـلَقـنِي خـلَـاً مي١٥اـول/  

     

                                                
 ."فإنھا":١ي ط ف- ١
 .٥٣ الصفحة - ٢
 .٢/١١٠ مر - ٣
 ".عوضًا" في األصل خالفًا للنسخ األخرى - ٤
 ."من":، وص٢ في ط- ٥
  ."في نحو" في ط، وص- ٦
 . زیادة من ط، وص، دّل علیھا ما بعدھا- ٧
 ."من":، وص٢ في ط- ٨
  .٢/٥٨ انظر رأي یونس في الكتاب - ٩
 .١٥٣-١/١٥٢لرضي للكافیة  انظر رأي عیسى والكسائي في شرح ا- ١٠
 .، وص١ من ط"أن" سقط- ١١
  ".یرمي" في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ١٢
  ". ونصبًا لخفة الفتحةًاوحاصل مذھبھم أن المعرف تثبت یاؤه مطلقًا، وتسكن رفعًا لثقل الضمة، وتفتح جّر:" ٣/١٣٤٣ في صب- ١٣
، ٣/٤٤٤، واألص  ول ١/١٤٢، والمقت  ضب ٢/٥٩، وھ  و ب  ال ن سبة ف  ي الكت اب   ، ول یس ف  ي دیوان ھ  ١/١٠٢ الرج ز للف  رزدق ف ي زھ  ر، وال  درر  - ١٤

س یو  و، ٢/٢٢٨زھ ر  و، ٥/٦٨٥ش ا  و، ٤/١٠٩ج ا  و، ٤/١٢٣ھ شا  و، ٢/١١٣م ر  و، ٦٦٠ورد ف ي ن ا   ). عل و (، والل سان والت اج   ١/٦والخ صائص  
  .متجافیًا منكمشًا: مقلولیا. رّث الثیاب دمیم الخلقة: وخلقًا. ٤٧٤

، سمي بھ فمنع من الصرف للوزن والعلمیة، وھو اسم منقوص، وقد ذھ ب بع ضھم   "َیْعَلى"تصغیر " یعیٍل: "یا، وجھ االستشھادیعیل: موضع الشاھد 
 . إلى أنھ یجري مجرى الصحیح في ترك تنوینھ وجره بفتحة ظاھرة محتجین بالشاھد، ومذھب سیبویھ والخلیل أنھ للضرورة

  . وھو تحریف"مغلولیا"١ في ط- ١٥

 ب/٢٤٨
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  :٥قوله ك٤رورة على الض حممول٣ٌ واجلمهور٢ عند اخلليل وسيبويه١ذاوه   

٦٧ –] توجاِهللا موىلً ه دبكَـانَ ع ـفـلَوه    [  لَكـ وبع ـن اِهللادـ مـلَوـى ميالاـو  
  

 ]طالضارٍ أَـورو ـ تـنــاسـبٍ ص رِف      عِـذُو املَن راملَصوقَو ـفرِفصنال ي د[  

   )رِفبٍ صارٍ أو تناسرطالضعِذُو...واملَن   (مثالُف ،بال خالف٦رورة قوله الض :  

٦٨ –يـ وومخـ داخل ـلتةيزنع ردخ رـفَقَ       دال: الَت ـلَكيـورم كإن الَتيجِل  

  :٧وقوله   

٦٩ –أتـ وـاهيمـــا أُحهي السكَأَخ ــر         بٍ فَقَـمِ بِعيـالَ كُـضقاـونِي عر  

  : ٨وقوله   

٧٠ –بت ـصل تي هيللخ ـرظَع نى منٍـرـ  [     ائـسش يمزح نيقْبـاً بن كبِـوالعبع[  

   وهو كثري .  

  

  

                                                
 ."وھو" وص في ط،- ١
  .٥٩-٢/٥٨ الكتاب - ٢
 .٣/١٥٠٦ انظر شرح الكافیة - ٣
  :  جمع الزمخشري ضرورات الشعر بقولھ):"ب/٢٤٨( األصل ھامش في - ٤

                           ضرورة الشعر عشٌر عّد جملتھا            وصٌل وقطٌع وتخفیٌف وتشــــدیُد
 "ــــــكاٌن وتحریٌك            ومنُع صرٍف ثّم صرٌف ثّم تعدیُد                         مدٌّ وقصٌر وإسـ

، وزھر، والخزانة ٤/٣٧٥، وشا، والمقاصد)ولي(، واللسان ٦٢، والفھرست ١/١٤٣، والمقتضب٢/٥٨ البیت من الطویل، للفرزدق في الكتاب - ٥
زھر و، ٥/٦٨٥شا و، ٤/١٢٤ورد في ھشا . ٣/٤٤٥ في األصول وھو بال نسبة". قال ابن بري ھو للمتنخل الھذلّي): "عرو(، وفي اللسان ١/٢٣٥
  .والفرزدق یھجو عبد اهللا بن إسحاق الحضرمي بعد أن بلغھ أنھ یعیب علیھ. یضرب بھ المثل في القلة والذلة: ومولى موالیا. ٢/٢٢٩

، فأثبتت الیاء وجر بالفتحة عوضًا عن الكسرة، عومل االسم المنقوص الممنوع من الصرف معاملة الصحیح: موالیا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 . وھذا محمول على الضرورة

ش ا  و، ٤/١٢٠ورد في ھ شا  . ٤٤٩وھو بال نسبة في المغني . ، وزھر٤/٣٧٤، وشا، والمقاصد ١١ البیت من الطویل، المرئ القیس في دیوانھ     - ٦
  .تاركي راجلة أمشي: ومرجلي. النساءالھودج؛ وھو من مراكب : ھو الستر، وقیل: الخدر. ٢/٢٢٧زھر و، ٥/٦٨٧

 .األصل فیھ منع الصرف للعلمیة والتأنیث، وصرف للضرورة: عنیزٍة، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
والضمیر في أتاھا عائد على ناقة . ٥/٦٨٨شا و، ٢/١١٤ورد في مر. ٤/٣٧٧، المقاصد ٤٠٦ البیت من الخفیف، ألمیة بن أبي الصلت في دیوانھ - ٧

  .السیف: والعضب. كأخي السھم أي كمثل السھم: وقولھ. لیھ السالم، وأراد بأحیمر الرجل الذي عقر الناقة؛ وكان أحمر أصھبصالح ع
 .األصل فیھ منع الصرف، وصرف للضرورة: أحیمٌر، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

. ٤٧٤ورد ف ي س یو   . ٤/٣٦٨، والمقاص د  ٤/٤٣٤جم البل دان  ، ومع٣/٨٠٣، ومعجم ما استعجم ٤٣ البیت من الطویل، المرئ القیس في دیوانھ  - ٨
  .اسم ماء: شعبعب. ما غلظ من األرض: الحزم. الطریق في الجبل: النقب

 .ھو من صیغ منتھى الجموع، واألصل فیھ منع الصرف، وصرف للضرورة: ظعائٍن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
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 :رورة، قـال  ه للض  صرفَ ٢هم بعض ع فمن ،ورةـأنيث املقص  ما فيه ألف الت    :أحدمها: ١لف يف نوعني  ت اخ ،نعم   
دة فيهه ال فائألن،ما ينقصرِ إذ يزيد بقد .ور ٣ بقولهد:  

٧١ -إن قَســي مم ـمفَج لَكْتـا ملٌـاع      ـجءاً آلخـزرـتندـيـي وفَـاً تـنع  

أنشده ابنبتنوين ٤ األعرايب "دناي" .  

ـ ج فـال ي   "نم" تنوينه ألجل     حذف  ألنّ : قالوا ؛رورةه للض ون صرفَ ، منع الكوفي  "ن م لُعفْأَ": ٥وثانيهما    ع م
 ف، بدليل صـر "نم" ال "رمحأَ"ـ ك والوصفما هو الوزنُ املانع له إن ألنّ؛هني جواز  البصري  ومذهب .بينهما

"خيو" منهر "شلزوال الوزن" منهر  .  

 اً ريارِوقَ﴿، ]٤: ٧٦اإلنـسان سورة [ اً﴾ريعسالً والغْأَالً والسس﴿:  والكسائي نافع٦ٍب قراءةُناسرف للت الص ومثالُ   
  .]٢٣: ٧١نوحسورة [ اً﴾رسن واًقوعي واًثوغوال ي﴿:  بن مهران٧ األعمش، وقراءةُ]١٦-١٥: ٧٦اإلنسانسورة [ اً﴾ريارِوقَ

  : ٨تنبيه    

    أجاز قوم صرف  ع الّ  اجلم  وزعم. له يف اآلحاد اختياراً ذي ال نظري أنّ قوم صرف ما ال ينصرف ٩لقاً لغةٌطْ م. 
هم علـى ذلـك يف       ألـسنت  ت فجر ،عروا إليه يف الش   رطُهم اض  ألن ؛عراء الش  هذه لغةُ  وكأنّ": ١٠قال األخفش 

   ".الكالم

   )  رِفصنال ي قَد روفاملَصأي) و:للض ونرورة، أجاز ذلك الكوفي/واألخفش  ـ  وأَ. والفارسـي  سـائر  اهب
١١نيالبصري.والص حيح اجلواز،واختار ه الناظم لثبوت١٢ه مساع.   

  
                                                

 .٢/١١٤ الكالم التالي بتمامھ في مر - ١
  .٢/٨٩١ االرتشاف  انظر- ٢
  .أجرًا آلخرتي: ؛ وفیھ٢/١١٤ورد في مر . ٨/٢٩٧، والخزانة ٤/٣٧٦ البیت من الكامل، للمثلم بن ریاح المرّي، في المقاصد - ٣

 .  تنوینھ وھو منتھ بألف التأنیث المقصورة: دنیًا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
ش اھدت مجل س اب ن    ": ق ال ثعل ب   .، إم ام اللغ ة والنح و والن سب والت اریخ، كثی ر ال سماع والروای ة         محّمد بن زیاد، أبو عبد اهللا، النحوّي، اللغويّ   - ٤

االعرابي وكان یحضره زھاء مئة إنسان، كان یسأل ویقرأ علیھ، فیجیب من غیر كتاب، ولزمتھ بضع عشرة سنة ما رأیت بیده كتابا قط، ولقد أملى 
، ٤/٣٠٦انظ ر وفی ات األعی ان   . ھ ـ ٢٣١ وك ان أح ول أع رج، ت وفي س نة      ."ي علم الشعر أغ زر من ھ  لم یر أحد فعلى الناس ما یحمل على أجمال، و    

  .٦/١٣١، واألعالم ٢٦٤والبلغة 
  ..٨٦٠-٢/٨٥٩، واالرتشاف ١/١٠٧، وشرح الرضي للكافیة ٢/٤٨٨ انظر اإلنصاف - ٥
  .٦٦٣ القراءة بالتنوین عن نافع والكسائي في السبعة البن مجاھد - ٦
سلیمان بن مھران  واألعمش ھو. ١٠/٢٨٦، والبحر المحیط ١٦٢ عن األعمش بالصرف في مختصر في شواذ القراءات البن خالویھ  القراءة- ٧
 =كان عالما بالقرآن والحدیث، ، ومنشأه ووفاتھ في الكوفةأصلھ من بالد الرّي .، مشھوٌرتابعّي: عمش بالوالء، أبو محمد، الملقب باألسدّياأل
، ٢/٤٠٠انظر وفیات األعیان. ھـ١٤٨مات سنة .النافع والعمل الصالح كان رأسا في العلم:  قال الذھبي. حدیث١٣٠٠ نحو والفرائض، یروي=

 . ٣/١٣٥واألعالم 
  .٢/١١٥ التنبیھ بتمامھ في مر - ٨
  .٢/٢٢٨، و زھر ٥/٦٩٣، وشا ٣/٤٤، والمساعد ٢/٨٩١ انظر االرتشاف - ٩
  .٥/٦٩٤، وشا ٣/٤٤المساعد ، و٢/١١٥ كذا نقل عن األخفش في مر - ١٠
  .٢/٢٢٨، وزھر ٥/٦٩٧، وشا ٤٤-٣/٤٣، والمساعد ٢/٨٩٢، واالرتشاف ٣/١٥٠٩، وشرح الكافیة ٢/٤٩٣ انظر اإلنصاف - ١١
 ."لثبوتھ سماعًا":١ في ط- ١٢

 أ/٢٤٩
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  :١من ذلك قوله

٧٢ –مـا كَـ وصـانَ حالَ حو ــابِـنس      ـوقَـفُـيم ـاناسدرـ فـي مجعِـم  

  :٢وقوله   

  دـلَى وعن هنـه عن آلِ لَيلبـا قَـصح       اـر بعدنــسالُ دوـلَة ما بـائـ وقَ– ٧٣

  :٣وقوله   

  دورـوِسِ غَـلَةُ النفُـائـبِيب غَــبِش      وتـائبِ إذْ هـلَب األزارِق بِالكَتـ طَ– ٧٤

   أُوأبيات خر .  

  : ٤تنبيه   

ـ  تلَّعه لوجود إحدى ال منع ٦ة، فأجاز ميلَرين بني ما فيه ع     املتأخ ٥ بعض لَصفَ    س كـذلك  ـني، وبني مـا لي
ـ  املُ  صـرف   منع ،٧ بن حيىي   منهم أمحد  ، وأجاز قوم  .مِلَ يف الع  إالّمع  ـس ذلك مل ي   ده أنّ ويؤي .هفصرفَ نرِصف 

  .اختياراً

  

  

  

                                                
، وشا، )ردس(، واللسان٢/٤٤٩، واإلنصاف ١٣/٦٤، واألغاني ٣/٤٣٧، واألصول ٢/٤٩٤ البیت من المتقارب، للعباس بن مرداس، في السیرة - ١

، ٥/٦٩٤ش ا  ، و٤/١١١وج ا  ، ٢/١١٥م ر  و، ٦٦٢ورد ف ي ن ا   . ٢/٥٤٦وھو بال نسبة في س ر ص ناعة اإلع راب       . ١/١٤٧،١٤٨وزھر، والخزانة   
  فارسًا شاعرًا ش دید العارض ة والبی ان، س یدًا ف ي قوم ھ م ن ك ال         بن مرداسكان العباسو. اسما علم : وحصن وحابس . ٢/١١٩زھر  و،  ٢٧٧مكو  و

قرع بن  واأل،ل علیھ عیینة بن حصنالمؤلفة قلوبھم فّض r ، فلما أعطىrوفد إلى النبي  ویروى أنھ طرفیھ، وھو مخضرم أدرك الجاھلیة واإلسالم،
  .، فأمر بالًال فأعطاه حتى رضيحابس، فقام وأنشده شعرًا

  .رةاألصل صرفھ، لكنھ منع من الصرف للضرو: مرداَس، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
یقال إّن ھذا الشعر لرجل م ن بن ي   : ، وفیھ قال األصمعي"دھبل"مكان " ذھیل"، وفیھ ١٦٧ البیت من الطویل، لدوسر بن دھبل في األصمعیات     - ٢

. ٥/٦٩٥شا ، و٦٦٢ نا ورد في. ٣/١٥١٠وھو بال نسبة في شرح الكافیة . ٤/٣٦٦، وشا، والمقاصد ٢/٥٠٠یربوع، والشاھد لدوسر في اإلنصاف 
  .صحا قلبھ أي ترك ھواه ولھوه: لھوقو

 . منع صرفھ للضرورة، واألصل فیھ الصرف: دوسَر، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
ورد . ٣/١٥٠٩وھو بال نسبة في شرح الكافیة . ، وزھر٤/٣٦٢والمقاصد ونا، ، ٢/٤٩٣، واإلنصاف ١٩٧ البیت من الكامل، لألخطل في دیوانھ - ٣

من ھوى بھ : ھوت. جمع كتیبة وھي الجیش: الكتائب. أصل األزارق األزارقة بالھاء حذفھا للضرورة. ٢/٢٢٨ر زھو، ٤/١٢١ھشا ، و٦٦١نا في 
  .  شّرھا: غائلة النفوس. وشبیب ھو شبیب بن یزید رأس الخوارج األزارقة؛ كان قد ادعى الخالفة وتسمى بأمیر المؤمنین. األمر إذا أطمعھ وغّره

 .األصل صرفھ، ومنع من الصرف للضرورة: ھ االستشھادبشبیَب، وج: موضع الشاھد
  .٢/١١٥ التنبیھ بتمامھ في مر - ٤
 . وھو تحریف"بعد"١ في ط- ٥
 ."فأجازوا"١ في ط- ٦
 وف ي  ."منھم ثعلب أحمد بن یحی ى ":١في ط و.٢/٢٢٨، و زھر ٣/٤٤، والمساعد ٢/٨٩١، واالرتشاف ٣/١٥١٠كذا نقل عنھ في شرح الكافیة     - ٧
 . وھو خطأ ألّن ثعلب ھو أحمد بن یحیى نفسھ"نھم ثعلب وأحمد بن یحیىم":، وص٢ط
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  : خامتة   

ـ كَرف مما ال ينص:  أقسامٍصغري أربعةُكبري والت سبة إىل الت   بالن فما ال ينصرِ  ": ١قال يف شرح الكافية       راً وال ب
مصاًرغ. وما ال ينصرف مكب راًراً وينصرف مصغ.وما ال ينصرف مصغ ومـا جيـوز فيـه    .راًراً وينصرف مكب 

الوجهان مكبراً ويتحتممنع راًه مصغ.   

   حنو لفاألو : "بلَعبلْ وطَ كةَح وز ينب وح ماَءر كْ وسوإِ انَر ساحوأَ ق حمر زِ وييد" مم   ا ال يعدميف  املنـعِ  سبب 
  .  وال تصغريٍتكبريٍ

ـ   ا يزولُ  أعالماً مم  "٣لَادنى وج قَلْ وع ٢انَحر وس رم وش رمع: " حنو اينوالثّ      املنـع، فـإنّ    ببـ بتصغريه س
هاتصغري: "عمير وش يمم٤ر وس ريحني لَ وعيق وج نيمثالِ  بزوالِ "لٌد  ل العد، ووز ن الف وأَ ،لع ـ " ٥فَيل سرانح" 

   .كسري وصيغة منتهى الت،"ىقَلْع"و

ـ  ل فيه بالت  ا يتكم  أعالماً مم  "٨بط وتهِ ٧بٍتَر وت طسو وت ٦ئلحت" : حنو الثوالثّ      فـإنّ  ، املنـع  ببـصغري س
،  املنـعِ ل هلا سـبب  كم/صغري، فالت "رطَيب" على وزن مضارع     "طُبِيه وت بتير وت طُِسيو وت ئُيلحت" :٩تصغريها

نِفمعت من  الص رف   َءيكبري، فلو جِ   فيه دون الت  يف الت صغري بياء معضة مموا حذف تعين الـص رف ن  لعـدم وز
الفلع .  

  .واهللا أعلم. "فر الص منعإالّراً فيه مصغ وليس لك ،راً وجهان فلك فيه مكب"ةديند وهنه" : حنوابعالرو   

  

                                                
١٥٠٤-٣/١٥٠٣ - ١. 
 .السرحان من أسماء الذئب): سرح( في اللسان- ٢
 .جنادل جمع جندل وھو الحجر): جندل( في التاج- ٣
  .، لصحتھ وموافقتھ المصدر٢، والمثبت من ط"شمیر":، وص١ في األصل، وط- ٤
 .وھو تحریف "ألغي":١ في ط- ٥
  ).حأل(، واللسان ٢١٧ أبنیة الزبیدي، و١٦٦ أبنیة السجستانيانظر . القشر الذي فیھ الشعر فوق الجلد:  التحلئ- ٦
  ).رتب( ، والقاموس٢١٦ أبنیة الزبیدي، و١٠أبنیة السجستاني انظر. الراتب الثابت؛ ھووالتُّْرُتُب، َكُقْنُفٍذ وُجْنَدٍب - ٧
طائر أغبر ِبِعَظم فرخ الدجاجة یعلق رجلیھ ثم یصوب رأسھ ثم : التھبط:" ٢١٨ أبنیة الزبیديوفي . تھبط اسم أرض  : ١٦٩ أبنیة السجستاني   في - ٨

 ).ھبط(، وانظر اللسان"یصوت
  ."فتصغیرھا"١ في ط- ٩

 ب/٢٤٩
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ـإعرابالف املُلِـع ١عِارِـض  

  
  )"عدــتس"ـازمٍ كـاصبٍ وجـ ننـم    رد   ـجـي  ا  إذَ  اًـارِعـضـم   عـارفَ(

 أنه جيب رفع املضارع حينئذ، والرافع له التجرد املذكور، كما ذهب إليه حذَّاق الكـوفيني منـهم                  :٢يعين   
  اء، ال وقوعاالسمِ، كما   الفر ه موقعاراملض ون، وال نفسةقال البصري٣ع    كما قـال ثعلـب، وال حـروف ، 

لسالمته من النقْضِ، خبالف : "٦ قال يف شرح الكافية، واختار املصنف األولَ.٥، كما نِسب للكسائي٤املضارع
  ه يالثّاين، فإننتقبنحو ض " :لُ الهفْعأَفْ " ، و  ٧" ت لتعلُجلُ   "، و ٨"عفْعال ت ا لَكلُ  " و ٩"مفْعالّذي ت أيتفإنّ  ١٠"ر ،

 يف هذه املواضعِ مرفوع مع أنّ االسم ال يقع فيها، فلو مل يكن للفعل رافع غري وقوعه موقع االسمِ لكان                     الفعلَ
 ."السم، وصح القولُ بأنّ رافعه التجرد     فبطُلَ القولُ بأنّ رافعه وقوعه موقع ا       ، هذه املواضعِ مرفوعاً بال رافعٍ     يف

  . انتهى

ور   دبأنَّلُ األو الت جردع دمي،فْ والرع وجودي،والع دمال يكونُي ةًلَّ عللوج ودي .  

وأجاب الش   ١١ ارح: "بأنا ال نم أنّلّسالت جردمن الن اصب واجلازم عدم؛ياملضارع  عن استعمالِرةٌه عبا ألن 
على أول أحواله م١٢ عناًصلَخلفظ ه، واستعمالُ يقتضي تغيرييُء الشيء وافَ به على صةا ليس بعم دمي."  

                                                
  . من ط، وص"المضارع" سقط - ١
  .١١٧-٢/١١٦ الكالم التالي في مر - ٢
  ."ألنھا اقتضت مطلق اإلعراب ال خصوص الرفع:"٣/١٣٤٨وفي صب . أي المشابھة في اإلبھام والتخصیص- ٣
  ."الشيء ال یعمل فیھألن جزء :"٣/١٣٤٨ في صب- ٤
، وشرح ٣/١٥١٩، وشرح الكافیة ٧/١٢، وشرح المفصل )٧٣( المسألة ٢/٥٥٠ اإلنصاف ومذاھب النحویین فيھذه المسألة تفصیل  انظر- ٥

  .١/٥٩١، والھمع ٢/٢٢٩، و زھر ٢/١١٦مر و ،٤٦٨-١/٤٦٧، وشرح التسھیل للمرادي ٢٨-٢٧-٤/٢٦الرضي للكافیة 
١٥٢٠-١٥١٩/ ٣ - ٦ .  
 االسم؛  مرفوعًا ولیس حاال محّلینتقض ما ذھب إلیھ البصریون بكون المضارع في المثال:" ٢/٢٢٩ وفي زھر . وھو تحریف."مفعل":١في ط - ٧

وأجیب بأن الرفع استقر قبل دخول حرف التحضیض والتنفیس فلم یغیره، إذ أثر العامل ال یغیره . آلن االسم ال یقع بعد حرف التحضیض أو التنفیس
  ".ألن أداة التحضیض مختصة بالفعل" ھال"ذكر :" ٣/١٣٤٨وفي صب ".  عامٌل آخرإال
 ".ألن أفعال الشروع ال یكون خبرھا اسمًا مفردًا إال شذوذًا:" ٣/١٣٤٨ في صب - ٨
 أّي شيء ثبت لك حالة كونك :لعلھ ألنھ لم ُیسمع االسم بعد مالك، وإن كانت الجملة في تأویلھ ألنھا حال، أي: قال المدابغي:" ٣/١٣٤٩ في صب - ٩

". مالك قائمًا:"، وكقول العرب]٤٩:سورة المدثر[﴾ معرضینفمالھم عن التذكرِة﴿: قولھ تعالىكما في وقد وقع االسم في مثل ھذا التركیب ".غیر فاعل
 والعامل فیھما معنى الفعل، وأن قائمًا ومعرضین منصوبین على الحال،  إلى أن٣/٢٧٣، والمبرد في المقتضب ١/٢٤٧وأشار سیبویھ في الكتاب 

 واهللا  ِلَم أعرضوا؟:أي. مالھم یعرضون: في اآلیة المذكورةالمعنى و. ِلَم قمت؟: والمعنى. ك لك في حال قیام ثبتأي شيء: تقدیره" مالك قائمًا"مثل 
  .أعلم
  ".ألن الصلة ال تكون اسمًا مفردًا:" ٣/١٣٤٩ في صب - ١٠
  .٦٦٥ نا - ١١
 ."من"١ في ط- ١٢
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  : ١تنبيه   

   إن  ما مل يد املضارع هنا بالّ   قي  ه نونُ ذي مل تباشر وال نونُ  ، توكيد  اكتفـاءً   إناث  / ذلـك يف بـاب      مِبتقـد 
   .٢عراباإل

  نْـد ظَـي من بعـلْمٍ والّتـد عـ  ال بع    "أَنْ"ـذَا بِـ كَ"يـكَ"ه وـ انصب"لَنِ"ـوبِ[ 

  ]رِدـو مطَّـفَه "أنَّ"ن ـا مـهـتخفيفَ      دـح واعتقـع صحـوالرفْ اـانصب بِهـفَ 

ـ " و "نلَ" : وهي ؛ أربع يت تنصب املضارع   الّ  األدوات :يأ) "كَي" انصبه و  "لَنِ"ـوبِ(    ، "٣اًذإِ" و "نْأَ" و "يكَ
   .وسيأيت الكالم على األخريتني

   لَ"ا  فأمن" فحرف  يٍفْ ن ت ختباملضارع ص ، الـتقبـه لالس  وختلص، وتنص   ال" به كما تنصب" حنـو   االسم ،: 
ـ أكفـي وال ت  الن تأبيد وال تفيد ،سـنفي حبرف الت  تبِثْي ما أُ  فن، فت "قوم أَ نلَ" و ،"ضرب أَ نلَ" يدـ ه اً ـ، خالف
للز٤خمشري :والثّ ،٥ل يف أمنوذجه  األو   ال"ا  ـه وليس أصلُ  .٦افهـاين يف كش" فأبدلت  ـ  خال ،٧ نونـاً   األلف اً ف
نْال أَ"وال  .٨اءللفر"فح اهلمزة ختفيفاًذفت ،واأللف للس خالفاً للخليل،نياكن ٩ والكسائي .  

  : ١٠تنبيهات   

   اجلمهور على جواز تقدمي معمولِ     :لاألو  زيداً لَ" :ها عليها حنو  معمولنأضرب ".على ١١ سيبويهدلّ وبه است 
بس١٢هااطت.ومنع ذلك األخفش ١٣غري الص .  

                                                
  .٢/٢٢٩انظر زھر و ،٢/١١٦ بتمامھ في مر  التنبیھ- ١
 .٦٣-١/٦٢: ١و ط، ١٤-١٣: األصل - ٢
 ."إذن": في ط، وص- ٣
 والتكرار ]٢٦:مریمسورة [ ﴾ًفلن أكلم الیوم إنسیا﴿وذلك بأنھ ال دلیل علیھ، وبأنھا لو كانت للتأبید للزم التناقض بذكر الیوم في :"٣/١٣٥٠ في صب - ٤

  ."]٩٥:سورة البقرة [﴾ن یتمنوه أبدًاول﴿بذكر أبدًا في 
 .١٩٠اقتصر الزمخشري على ذكر التأكید في أنموذجھ  - ٥
 ابن حیان رجوع  یرى١٠/١٧٣ وفي البحر المحیط. ٣/١٧١، ٢/٣٩٢، ١/٤١١ ذكر الزمخشري التأكید والتأبید في مواضع من كشافھ منھا - ٦

 .  ٦٣٨-٢/٦٣٥لمسألة في دراسات ألسلوب القرآن الكریم القسم األول وانظر تفصیل ا. ٤/٥٣١الزمخشري عن التأبید في الكشاف 
  ." ال العكس﴾ً لنسفعا﴿ألن المعھود إبدال النون ألفًا كـ :"٣/١٣٥٠ في صب- ٧
، ٤/٣٨رأي الفراء في شرح الرضي للكافیة وانظر . ، والعكس صحیح"لن"تقع موقع " ال" أن ٢٢٥-١/٢٢٤ورد في معاني القرآن للفراء  - ٨

  .٣٧٣والمغني ، ٢٧٢والجنى الداني  ، ٤/١٦٤٣واالرتشاف 
ومعاني القرأن وإعرابھ  ،٧٤ معاني القرآن للكسائي رأي الكسائي في و.٢/١٤٧، واألصول ٢/٨، والمقتضب ١/٤٠٧ رأي الخلیل في الكتاب - ٩

االرتشاف ، و٣٩-٤/٣٨، وشرح الرضي للكافیة ١/٢٨٨ وانظر أسرار العربیة .٢/٣٦٥والھمع  ،١/٢٤٠إعراب القرآن للنحاس ، و١/١٦١للزجاج 
  .٢/٢٢٩، وزھر ٣٧٤والمغني، ١/٤٧٨وشرح التسھیل للمرادي ، ٤/١٦٤٣
 .٢/١١٨ انظر مر - ١٠
 .١/٤٠٧ الكتاب - ١١
  ."بساطھا" في األصل- ١٢
 .٣٧٤، والمغني ١/٤٧٩، وشرح التسھیل للمرادي ٤/١٦٤٥ انظر االرتشاف - ١٣

 أ/٢٥٠
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  وابـن  ٣اجرـ الـس   منـهم ابـن    ٢اعةـفاقاً جلم  وِ ،١ذلكل "ال"اء كما أتت    ـع للد "نلَ" تأيت   :اينـالثّ   
  :٥ من ذلك قوله .٤ورـعصف

٧٥ -ت ـ لَنالَ زِلْـالُوا كَز ثُم كُمـــذَل       خ لَكُم ـــتلُـالـداً خباجل الِـود  

   لَفَ﴿: اوأمكُ أَ نهِ ظَ نَواًري لْ لمرِجمي٦ فقيل ]١٧: ٢٨القـصص سورة  [﴾ن: ألنّ ؛ منه  ليس   ـ    فعل الد ند إىل  ـسعاء ال ي
   .ب أو الغائباطَم بل إىل املخاملتكلّ

   ٧ه قولهويرد :  
٧٥ – ]كُمالُوا كَـذَلـزت لَن[       الَ زِلْــ ـداً ثُمـالخ لَكُم ٨ـت]ِـالباجل لُـودخ[  

  :١٠ كقوله٩زمجها قد تهم أن بعض زعم:الثالثّ   

٧٦ -  ]ي ساداـأيا يب تا كُنم عز كُمدعـفَ    ]    بحي لْـلَنلَ ليعيـنعظَـنِ بنم كـدر  

  :١١وقوله   

٧٧ -جر نبِ اآلنَ مخي ـ لَنـائكـ من        ـحر ك]ن١٢]م ونَ باحلَلَقَـابِـد ـكه  

   لُواألوم حتلٌم١٣رورة لالجتزاء بالفتحة عن األلف للض.   

   .١٤انتهى   

                                                
 ."كذلك": في ط، وص- ١
  .١٣/٢٦٢، وانظر تفسیرالقرطبي ٣/٢٣٢ والكسائي في إعراب القرآن راء نقل النحاس ذلك عن الف- ٢
  .٢/١٧١األصول نقل ابن السراج ذلك عن قوٍم دون التصریح برأیھ في  - ٣
  .٣٧٤، والمغني ١/٤٧٧، وشرح التسھیل للمرادي ٤/١٦٤٤ انظر االرتشاف - ٤
في   وھو بال نسبة،٤/٦٢، ٢/٤٢الدرر الشاھد لألعشى في ، و"ال زلَت لھم خالدًا: " بروایة١٣ البیت من الخفیف، لألعشى في دیوانھ - ٥

  .٢/٢٣٠ورد في زھر . ٣٧٤، والمغني ٢/١٧١األصول
  .جاءت للدعاء" لن" أن  :لن تزالوا، وجھ االستشھاد :موضع الشاھد

 .٢/٢٢٩، وزھر ٣/٦٧، والمساعد ٣٧٥المغني  انظرو .٥٨ ابن ھشام في شرح قطر الندى ممن منع كون ھذه اآلیة للدعاء - ٦
  .نتفي الشاھد بھذه الروایةیو، "ال زلَت لھم خالدًا ":١٣بق أن روایة دیوان األعشى س - ٧

  .جاءت للدعاء" لن" أن  :لن تزالوا، وجھ االستشھاد :موضع الشاھد
  . من ط، وص"خالدًا" سقط- ٨
، كذا "عض العرب جزم المضارع بعد لنحكى اللحیاني في نوادره عن ب:"٤/١٦٤٣في االرتشاف قال أبو حیان . "زعم قوٌم أنھا تجزم"١ في ط- ٩

  .وحكى الجزم بھا أیضًا عن أبي عبیدة ٣/٦٥ في المساعد  ابن عقیلنقل عنھ
  .٣٧٥المغني، وھو بال نسبة في ٣٢٨ البیت من الطویل، لكثیر عزة في دیوانھ - ١٠

احتمال االجتزاء بالفتحة عن األلف المحذوفة ب وقال األشموني جزمت الفعل المضارع، "لن"أن : لن یحَل، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  .للضرورة

  . ٤/٦٣، وقیل ھو ألعرابّي في الدرر ٣٧٥ البیت من المنسرح، قائلھ مجھول، وھو في المغني - ١١
  . ، وھو شاذ"لن"جزم الفعل المضارع بـ: االستشھادلن یخِب، وجھ : موضع الشاھد

" من" سقط من قلم الناسخ لفظ البیت من المنسرح، إال أنھ:"٣/١٣٥١في حاشیتھ فقالعلى ذلك  الّصبان وقد نّبھل، وط، وص،  سقط من األص- ١٢
  ."بعد حرك

  .والثاني شاذ:  األصلھامش في - ١٣
 . من ط، وص"انتھى " سقط- ١٤
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   فَ"يكَ"ا وأم ١لى ثالثة أوجهع :  

   :٢ كقوله"فيكَ"امساً خمتصراً من  / أن تكون:أحدها   

٧٨ -حنجـ كَي تَ٣مٍلْـونَ إلَى سترا ثُئمو       ـقَتلَظ٤َالَكُمـ وى اهلَيطَـجضـاِء ترِم  

ؤال  يف قوهلم يف الس ة االستفهامي "ام"اخلة على   دال وهي   ،ى وعمالً  معن عليلالم الت  مبرتلة   ٥]أن تكون [ :اينالثّ   
كَ": ةلّعن العيممبعىن "ه "لمه".   

  :٦ كما يف قولهة املصدري"ام"وعلى    

٧٩ -فَـ إذَا أننت لَم ـتفَض فَـع ـرماـإن      ـيرـجى كَيى الفَتـمضـا يفَرنيـ وع  

   .ة كافَّ"ام" :وقيل   

 "نْأَ" إظهار   ، وال جيوز  "أنْ"ـ ب بص الن تر إذا قد  "ينِمرِكْي ت  كَ جئت" : حنو رةًضم م ة املصدري "أنْ"وعلى     
  . ٧بعدها

   ٨:اوأم  

٨٠ – ]م تحباسِ أصأكلَّ الن اًـانِحـفَقَالَت      كـانسل [ـكَيمـا أنْ تـغعدختو اـر  

  . فضرورةٌ   

                                                
  .٢٤١مغني اللبیب ، و١١٩-٢/١١٨مر  ورد ھذا التفصیل في - ١
ورد ). كیف( والتاج ،٧/١٠٦،١٠٧، والخزانة ٢٧٠-٢٤١المغني و ،٣/١٥٣٤ شرح الكافیة  البیت من البسیط، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في- ٢

: والھیجاء. طلبت دمھ وقتلت قاتلھ: ثئرت قتالكم من ثأرت القتیلو. الصلح: والسلم. تمیلون:  وتجنحون.٤/١١٦جا و، ٢/١١٨مرو، ٦٦٦في نا 
  .تلتھب: تضطرم. الحرب

 ".كیف "منمجیئھا اسمًا مختصرًا : كي، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  ."بفتح السین وكسرھا وبھا ُقِرئ بالسبع:"  األصلھامش في - ٣
  . وھو تحریف"وتالكم"١ في ط- ٤
 . ط، وصزیادة من - ٥
، ٢٣٥، ولقیس بن الخطیم في زیادات دیوانھ ٢٤٦ للنابغة الجعدي في زیادات دیوانھ ، وھو"یرّجى"بدل " ُیراد: " وفي روایةلبیت من الطویل، ا- ٦

  والبیت في دیوان.٨/٤٩٩وھو لعبد األعلى بن عامر في الخزانة . ٥٠٠-٨/٤٩٩، والخزانة ٤/٢٤٥ولھ أو للنابغة الذبیاني أو الجعدي في المقاصد 
ورد في . ٣/١٥٣٢والبیت بال نسبة في شرح الكافیة . ٢١٣، وھو لھ في الحماسة للبحتري ٥٩عبد اهللا بن معاویة بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب 

  .٢/٣زھر و، ١٤٧، ومكو ٣/٢١، وجا ٣/٩وھشا ، ٢/١١٨مرو، ٦٦٦نا 
   .  المصدریة" ما"د دخولھا على بمنزلة الم التعلیل عن" كي"جاءت : كیما، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  ).٨٠(المسألة  ٢/٥٧٩ وھو مذھب البصریین كما في اإلنصاف - ٧
ال ـ وفیھ ق،٨/٤٨١،٤٨٢والخزانة ، ٤٤٥، والمفصل ١٠٨لجمیل بثینة في دیوانھ وھو البیت من الطویل، و". قولھ: "في ط، وص زیادة - ٨

 كما قال ابن یعیش، رأیتھ في دیوان جمیل: ال السیوطيوق ."لسانك ھذا كي تغر وتخدعا ":ویروى: وقال ابن یعیش:"٨/٤٨٢  في الخزانةالبغدادي
، ٤/١٣٤ھشا و، ٦٦٧ورد في نا ". ٌة أخرىھكذا ھو في شعره، ولعل ما أورده الزمخشري روای: وكذا قال ابن المستوفي .فال شاھد وال ضرورة

  . ن التلطف والتوددعبارة ع: ومنح اللسان. ٢/٢٣١زھر و، ١٤٧، وكو ٣/٢٠وجا 
  . للضرورة"كي"بعد " أن"ظھور: كیما أن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 ب/٢٥٠
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م ن ذلك يف الواقعة بعد الـالّ  ويتعي.اظم مراد الن١ي وه،ى وعمالً ة معن  املصدري "نْأَ"مبرتلة   أن تكون    :الثالثّ   
 لـدخول  ؛ جـر  حرف وال جيوز أن تكونَ   .]٢٣: ٥٧احلديدسورة  [﴾اوسأْال ت يكَل ﴿:  كما يف حنو   "نْأَ"وليس بعدها   

حرف٢ كقوله"نْأَ" فإن وقع بعدها . عليها اجلر :  

  ]عِـلْقَـ بِبيداَء باًـنــفَتتـركَهـا شـ[    ي ـربتـر بِقـا أنْ تطيـردت لكَيم أَ- ٨١

   مل أن تكونَاحتةً مصدريم كَّؤنْأَ"ـ بةًد"ةً، وأن تكون تعليليم كِّؤي و.م لالَّةًدترج٣اين بأمور هذا الثّح :  

   الباب  أُ "نْأَ" أنّ   :لاألو م،  فلو ج لَعت م كِّؤ٤اصبة ن "يكَ" لكانت   "يكَ"ـ ل ةًد، فيلزم    علـى   عِ تقدمي الفـر 
ح أن تكون ترجي ف، الصقت الفعلَ"نْأَ" نَّأَ :الثالثّ.  لغريهاًدكِّؤ ما كان أصالً يف بابه ال يكون م  :اينالثّ. األصل
   .٥العاملةَ

 كانـت   ةً جار تلَع ج ، فإنْ ]٧: ٥٩احلشرسورة  [﴾ةًلَو د نَوكُال ي يكَ﴿ ،"لَعفْتي   كَ جئت" :وجيوز األمران يف حنو      
  . قبلهاةًر كانت الالم مقد، ناصبةًعلت ج وإنْ، بعدهاةًردقَ م"نْأَ"

  : تنبيهات   

   يكَ"  ما سبق من أنّ    :٦لاألو"  تكون حرف  ومصدريةً  جر   ٧ سيبويه  هو مذهب  وذهب  .ني ومجهور البصري 
الكوفي  لوا   ،٨ دائماً  للفعلِ /ها ناصبةٌ ون إىل أنكَ" وتأويمكَ" على تقدير    "ه فْي تلَع ـ  .٩"ااذَ م  لزمهم كثـرةُ  ـ وي

  مع بقـاءِ   املنصوبِ  الفعلِ ، وحذف ها يف غري اجلر   ف أل فر، وحذْ دة عن الص   االستفهامي "ام"  وإخراج ،فاحلذْ
  :١١ه قول١٠ُهمد قولَرا ي ومم.تثبلك مل ي ذ، وكلُّبِص النعاملِ

٨٢ -ن تـ فَأَوقَدصبيـارِي كَي لوض رهلُ[      اـؤاخد تيي البف وكَلْيب وه تجرـوأخه[  

                                                
 ."وھو": في ط، وص- ١
-٨/٤٨٤، ١/١٦، والخزانة ٤/٤٠٥، والمقاصد٣/١٥٣٣، وشرح الكافیة ٢/٥٨٠ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في اإلنصاف - ٢

الفالة التي : والبیداء. القربة الخلق: والشن.  والطیران في البیت مستعار للذھاب السریع.٢/٢٣١زھر و، ٤/١٣٦ھشا و، ٢/١١٩ورد في مر. ٤٨٨
  .القفر: والبلقع. یبید من یدخلھا
وأن تكون ، "أن"مصدریة مؤكدة بـ" كي"التي دخلت علیھا الالم، فاحتمل أن تكون" كي"بعد " أن"وقوع : لكیما أن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  .تعلیلیة" كي"مصدریة، ولوال وجود الالم لوجب أن تكون " كي"لوجب أن تكون " أن" ولوال وجود .لالمدة لتعلیلیة مؤكِّ

 .، فمنھ أخذ الشارح ھذا الكالم بمرجحاتھ٢/١١٩ انظر مر - ٣
 ."ھي الناصبة": األصل إلى ورودھا في نسخة ثانیة كما في ط، وصھامش أشیر في - ٤
  ." ھي العاملةفترجح أن تكون" في ط، وص - ٥
 .٢/٢٣٠، وزھر ٢/١١٩مر   انظر- ٦
 .١/٤٠٨ الكتاب - ٧
 .)٧٨( المسألة ٢/٥٧٠انظراإلنصاف  - ٨
  ". استفھامیة" كیمھ"في " ما"لمجرد بیان أن " ماذا"تعبیره بـو. لكي تفعل أي شيء: أي:"٣/١٣٥٣ في صب - ٩
 .١ من ط"قولھم" سقط - ١٠
، وللنمري أو لرجل من باھلة في شرح ٤/٤٠٦والمقاصد ، ٢٤٣والمغني ، ٢٨٧ دیوانھ  زیاداتي في البیت من الطویل، وھو لحاتم الطائ- ١١

  .٢/١١٩ورد في مر . ١٦٩٧الحماسة للمرزوقي 
  .بـالم التعلیل، ووقوعھا جارة، ال مصدریة؛ لفصل الالم" كي"تأكید : تشھادكي لیبصَر، وجھ االس: موضع الشاھد

 أ/٢٥١
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  :١هوقولُ   

  سِــلَـتـر مخـيـغَ يـنِـدتـوع       اـةُ مـيـي رقَـنِـتقْضيـِي لـ كَ– ٨٣

  . ه وناصبِ بني الفعلِلُصفْ ال ت الم اجلرألنّ

   وذهبقوم إىل أن ها حرفجر دائماً، ون ٢ عن األخفشلَق .  

      .ه اجلمهور ومنع."ملَّعتي أَ كَوح النتئْجِ" :ها عليها حنو معمول معمولِ تقدمي٤ أجاز الكسائي:٣اينالثّ   

ـ ر أَيـك ي ف  كَ تئْجِ" : حنو ، خالفاً للكسائي  ،ل مل يبطل عملها   ع والف "يكَ" بني   لَصإذا فُ : ٥الثالثّ     ،"بغَ
والكسائيعِف جييزه بالرال بالن قيل .بِص:حيح أنّ والصلَ الفص٦ل ال جيوز يف االختيارِ بينها وبني الفع .  

   ٧ابعالر:زعم كَ"  أصلَ أن٨ّ الفارسي٩ يف قوله"ام:  

٨٤ –طَرـفَ وإم ـكنـا جِئتبِســا فَاحهن      ـكَمسحـا يى حا أن اهلَووبظُينـثُ تر  
                                                

وھو بال نسبة في شرح الرضي للكافیة . ١/١٧٠، والدرر٨/٤٨٨،٤٨٩، والخزانة ١٦٠قیس الرقیات في دیوانھ  البیت من المدید، لعبید اهللا بن - ١
ألنال من : والمراد.  من اختلستھ اختالسًا إذا اختطفتھ بسرعة على غفلة؛والمختلس مصدر میمي. ٢/١٣١زھر و، ٤/١٣٣ورد في ھشا . ٤/٤٩

  .وصلھا في أمٍن من الرقباء
 في  البغداديقالالمضمرة بعدھا، والالم مؤكدة لھا، و" أن"جارة تعلیلیة، والفعل منصوب بـ" كي"أن : ي لتقضیني، وجھ االستشھادك: موضع الشاھد

وإذا كانت . كي ھنا بمعنى أن، وال تكون الجارة، ألن حرف الجر، ال یتعلق: وھو خالف ما في التذكرة ألبي علي، قال فیھا:"٨/٤٨٩الخزانة 
لكي تقضیني، فقدم، : ون أرادویحتمل أن یك: وقال النیلي في شرح الكافیة، "كأن ظبیٍة تعطو إلى وارق السلم": زائدة، كالتي في قولھاألخرى كانت 

  ."وأخر
 في ھ الرضي ذلك عن نقلكما ،١/١٢٧في معاني القرآن  الصواب ما أثبت؛ فذلك ما ذھب إلیھ األخفش ، ولعّل"الصغیر": في األصل زیادة - ٢

  .٢٤٢، والمغني ١/٤٧٩، وشرح التسھیل للمرادي ٤/١٦٤٥كذا في االرتشاف و ،٤/٤٨ ھ للكافیةشرح
 .٢/١١٩ التنبیھ بتمامھ في مر - ٣
  .١/٤٨٢، وشرح التسھیل للمرادي ٤/١٦٤٩، واالرتشاف ٤/٥١ رأي الكسائي في شرح الرضي للكافیة - ٤
 .٢/١٢٠ التنبیھ بتمامھ في مر - ٥
، وبالشرط "كي"بمعمول الفعل الذي دخلت علیھ جواز الفصل إذ اختار  ٤/١٨وشرحھ  ٢٣٠ التسھیلابن مالك في قول :لاأقوة أربع في المسألة - ٦

في نقل  وكذا ،عملھا فیرفع الفعلمع بطالن   بما ُذكرجواز الفصل بینھماب الكسائي قولو .خالفًا للكسائينصب بقاء الوالمالصق لھا 
" ما"، وبـ"ال"ومعمولھا بـ" كي" الفصل بین جواز  ثالثًا وھوقوًال أبو حیان بّین كما .ل بالقسم عند الكسائيد جواز الفص وزی٤/١٦٤٧االرتشاف

 .الالحقة لھا كافة" ما"، وقد تجعل العرب من وافقھ من الكوفیین وھشام، وال یجوز عند البصریینوأن الفصل بغیر ما ذكر ، عًاالزائدة ، وبھما م
 .وھو جوازه ضرورة" قیل" رابع ساقھ بـقولفي كالم الشارح و .٣/٧٢ المساعد وانظر

  .٤/١٩، وشرح التسھیل البن مالك )٨١( المسـألة ٢/٥٨٥اإلنصاف، و١/١٢٧ مجالس ثعلب ، وانظر٢/١٢٠مھ في مر  التنبیھ بتما- ٧
 كما نقل عنھ، )يـ ألبي علي الفارس الرّد على التذكرةنزھة األدیب في(كتابھ ود في ـ محمد األسردُّ أبيدّل كما ، )مفقودوھو (لتذكرة  في كتابھ ا- ٨

 .٢٩١-٢٩٠ وانظر البغدادیات .٨/٥٠٢، والخزانة ٣٢٥في المغني 
  : بروایة ٦ البیت من الطویل، وھو لعمر بن أبي ربیعة في دیوانھ - ٩

  "ن الھوى حیث تنظرسبوا أإذا جئت فامنح طرف عینیك غیرنا      لكي یح"
 وھو بال نسبة في. ٤/٤٠٧والبیت للبید أو لعمر بن أبي ربیعة في المقاصد   .٤/٧٠، والدرر ٥/٣٢٠الخزانة و ،٤/٢١٧طلب  منتھى الوھو لھ في

  : بروایة١/١٢٧مجالس ثعلب 
  "  كما یحسبوا أن الھوى حیث تصرُف  وطرفك إما جئتنا فاحفظنھ    "

  :٩٠لفق من بیتین لجمیل بثینة في دیوانھ  ولعل البیت م .٣/١٥٣٥شرح الكافیة والشاھد بال نسبة أیضًا في 
  وطرفـك إما جئتنـا فاحفظنـھ     فزیــغ الھــــوى بـاد لمـن یتبصَّـر" 

  ."لكي یحسبوا أنَّ الھوى حیث أنظُر    سأمنُح طرفي غیركم إْن لقیتكم   
  .١٧٠، وجز ٢/١٢٠ورد في مر  

 وابن ھشام في المغني . الفارسّي على زعِم-النصب بھا-فحذفت الیاء وبقي عملھا " كیما"أصلھا " كما: "كما یحسبوا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
وسبَق الفارسيَّ ". لكي یحسبوا"زعم أبو محمد األسود في كتابھ المسمى نزھة األدیب أن أبا علي حّرف ھذا البیت وأن الصواب فیھ :"  یقول٢٣٥
  :  وأنشد".كیال"و"كیما"، وتكون بمعنى الجزاء، وتكون بمعنى "كي "بمعنى" كما "تكونإذ  ١٢٨-١/١٢٧ في مجالسھ ثعلُب

  تصرفوطرفك إما جئتنا فاحفظنھ       كما یحسبوا أن الھوى حیث 
     .٢/٥٩١ اإلنصاف  تفصیل ھذه المسألة فيوانظر
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َّ 

هـا معـىن   لَ ودخ،"ام"ـ بتفَّبيه كُـش التها كاف إىل أن١ف وذهب املصن .  ا بص ون  الياءُ تفَذ فح "اميكَ"
التعليل فنصبوذلك قليل.ت . ٢مرفوعاً يف قوله بعدها لُوقد جاء الفع  :  

٨٥ -شــ الَ تشا الَ تكَم اسمِ النــتمت  

، "كـي "ر   املضم نَ كو ٥ وجوز أبو سعيد   .٤ةرمض م "نْأَ"ـ ب بص فالن "ينِمرِكْت ل تئْجِ" : إذا قيل  :٣اخلامس   
أَلُواألو أنْ"  ألنّ؛ىلَو"أمكن يف عمل الن فهي أقوى على ا، من غريهابِص ز فيها بأن تعملَلتجوم ضمةًر.   

 يذالَّو﴿، ]١٨٤: ٢البقـرة سورة [﴾اوموص تنْأَو﴿: ة حنو  املصدري "نْأَ" من نواصب املضارع     :أي) "أنْ"ـكَذَا ب (و   
   .]٨٢: ٢٦الشعراءسورة [﴾يتئَيط خي لرفغ ينْ أَعمطْأَ

 ها ضمري  وامس ،قيلةة من الثَّ  فَها حينئذ املخفَّ   ألن ؛ ال تنصبه  /ها فإن ، اليقني لِ وحنوه من أفعا   :٦أي) الَ بعد علمٍ  (   
أْالشحنو ن  :﴿علنْ أَمس كُينُوكُمنسورة [﴾ م٢٠: ٧٣لاملزم[ ،﴿َفَأال يرالَّ أنَوي جِرع﴾] أنه سيكونُ:، أي]٨٩: ٢٠طهسورة ، 

وأنه ال يجِرع.ا قراءةُ وأمالأ﴿ ٧هم بعض يجِرع﴾بالن  ٨ وقوله،بِص:  

  رــه بشـقن خلْـا مـنيدانِـ الَ يأنْ      واـ قَد علماسـنَّ النإِ اللَّه  نرضى عنِ- ٨٦

فمم إذا أُ  ،٩نعم. ذّا ش لَو لْ العم  بغريه جاز  وقوع  الن يبويه  ـ أجاز س  ١٠ بعده، ولذلك  اصبة"م ا عـ ل مأنْ إالّ ت  
تقوم" بالن ١١قال،  بِص: ألن ه كالمخ رجـ اإلش خمرجارة،أُ" :ك فجرى جمرى قولـشريأنْ عليك ـ  ت . ١٢"ومقُ
   .١٣ واجلمهور على املنع. األنباري وابناُء ذهب إليه الفر،جيوز بال تأويل :وقيل

                                                
 نِقل عن ٤/١٦٤٩فارسي، وفي االرتشاف موافقة ال على  یدّل١٩-٤/١٨ التسھیل شرحفي  كالمھ  سیاق، إال أن٣/١٧٣وذلك في شرح التسھیل  - ١

إذا " كما" الكوفیین على إجازة النصب والرفع بعدھا، فالنصُب بـ البصریین ذلك، واتفاُق، ومْنُع"كیما"بمعنى" كما"النصب بـ المبرد والكوفیین جواُز
في ذلك الوقت، أو أن تفیَد :وقتًا؛ بمعنى" كما"یكون  مصدریة، أو أن "ما"أن تكون الكاف للتشبیھ و: ، والرفع عندھم من وجوه"كیما"كانت بتأویل

  .فیھا كاّفة غیر مختلطة بما اتصل بھا من بعدھا" ما"بجملتھا التشبیھ وتكون " كما"
ا، ـوش، ٤/٣٢٧رح الرضي للكافیة ــوش، ٢/٥٩١واإلنصاف ، ٢٩٠والبغدادیات ، ١/٤٥٩اب ـ، وفي الكت١٨٣ الرجز لرؤبة في دیوانھ - ٢

  .٣/٦٩٨، وشا ٢/١٢٠ورد في مر. ٨/٥٠٣، والخزانة ٤/٤٠٩اصد ـوالمق
  .رفع الفعل بعدھا: كما ال تشتُم، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .٢٤٣ التنبیھ بتمامھ في المغني - ٣
  .٢/٥٧٥اإلنصاف وھو مذھب البصریین كما في  - ٤
  .٨٣٦، والمغني ٢/١٢٩ انظر رأي السیرافي في مر- ٥
  .٣/١٥٢٥ انظر شرح الكافیة - ٦
 .٧/٣٧٠البحر المحیط ، و٩٢-٩١مختصر في شواذ القرآن البن خالویھ نظر  ا.قرأ أبو حیوة بنصب العین - ٧
 وھو بال نسبة في شرح .٤/٥٦، والدرر ٢/٣٦٠الھمع الشاھد لجریر في  و".أن ال یفاخرنا:" بروایة١/١٥٧ البیت من البسیط، لجریر في دیوانھ - ٨

  .٣/١٥٢٦ الكافیة
  . وھذا شاذ."علم"المخففة من الثقیلة بعد الفعل " أن"نصب الفعل بـ: علموا أن ال یدانینا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 . ببعض تصرف٢/١٢٢ الكالم التالي منقول من مر - ٩
  ."كذلك"١ في ط- ١٠
  .١/٤٨٢الكتاب  - ١١
  . وھو تحریف."أشر علیك أن تقدم"١ في ط- ١٢
، ومر ٤/١٦٣٩، واالرتشاف ٤/٣٤، وشرح الرضي للكافیة ٢٢٩ل المسألة وما ذھب إلیھ الفراء وابن األنباري في التسھیل  انظر تفصی- ١٣
  .٢٣٤-٢/٢٣٣، وزھر ٦٤-٣/٦٣، والمساعد ٢/١٢٢

 ب/٢٥١



 

91 
 

 ، له اصبةُها الن  على أن   بناءً  إن شئت  املضارع) فَانصب بِها  (،انحج الر وحنوه من أفعالِ  ) تي من بعد ظَنْ   والّ(   
)  دقتاعو حصح فعالرو (  حينئذ)   نا ميفَهفخ(قيلة  الثَّ) "أنَّ"ت طَّرِدم ورِ وقد قُ  ،)فَهبالوجهني ئ  :﴿وِسحبنْا أَ و 

كُال تنَُوف تقرأ أبو]٧١: ٥املائدةسورة [﴾ةٌن ،١رو ومحزةُ عمبرفع  والكسائي ﴿كُتنُو،﴾والباقون بن ٢هبِص .  

ـ أَ﴿:  عليه يف قوله تعـاىل ٣قفل، وهلذا اتعل بينها وبني الف الفص  عند عدمِ  حج هو األر  بص الن ،نعم    حسب 
الننْ أَاسي تكُر٢: ٢٩العنكبوتسورة [﴾او[.  

  : ٤تنبيهات   

   نْأَ" ٦ واألخفش ٥ويه أجرى سيب  :لاألو" بعد     مِلْ اخلوف جمراها بعد الع، ل تنِقُّي حنو  املخوف : "ـ خ  ال   أنْ تفْ
فْتو،"لُع "خشينْ أَتقُ تو٨ ومنه قوله.٧"م:  

٨٧ – ]ال تي الفَـوـي فننفنِـيدفَـإن ـالة   [  ـأخإذَا م ـافأنْـا م ـ الَ أذُوقُتاـه  

  . ٩لفراءومنع ذلك ا

  :١١داً بقولههِشتسها عليها م معمول معمولِ تقدمي١٠اُءأجاز الفر: اينالثّ 

٨٨ –يتبـ رتح ـهعماـى إذَا تدد  

  ا أنْ أُجلَداـي بِالعصـانَ جزائـكَ

   ١٢سهيلقال يف الت :"وال ح؛ فيما استشهد بهةَج١٣هترد لن/أو إمكان عاملٍيرِ تقد م ضرٍم" .  

                                                
  .٢/٢٧٧، األعالم ٢/٢١٦فیات األعیان انظر و .ھـ١٥٦توفي سنة .  الزیات، أحد القراء السبعة، كان عالمُا بالقراءات التیمي حمزة بن حبیب- ١
  .٢٤٧ انظر السبعة البن مجاھد - ٢
 ."اتفقوا": في ط، وص- ٣
 .١٢٣-٢/١٢٢ انظر مر - ٤
  . ١/٤٨٢ الكتاب - ٥
 .٤/١٦٤٠، واالرتشاف ٤/١٣ وانظر شرح التسھیل البن مالك .١/١٣٠ معاني القرآن لألخفش - ٦
أنت إن قلت خشیت أو ظننت إنما ال ترید أن :" ١/٤٨٢سب لما ورد في كالم سیبویھ في الكتاب  وھو أن؛"خشیت أن ال تقوم:"٢/١٢٢ في مر - ٧

تخبر بأنك تخشى شیئًا قد ثبت عندك، ولكنھ كقولك أرجو وأطمع وعسى، فأنت ال توجب إذا ذكرت شیئا من ھذه الحروف، ولذلك ضعف أرجو أنك 
 " .بر أنھ یخشى أمرًا قد استقّر عنده أنھ كائٌن جاز، ولیس وجَھ الكالمتفعُل، ولو قال رجٌل أخشى أن ال تفعُل؛ یرید أن یخ

وھو بال . ٨/٤٠٢والخزانة ، ٢/٣٦١والھمع ، ٤/٣٨١، والمقاصد ٢١/١٤٠، واألغاني ٤٨ البیت من الطویل، ألبي محجن الثقفي في دیوانھ - ٨
والشاعر یخاطب ابنھ، . األرض المھلكة التي ال ماء بھا وال علم: لفالة وا.٣٠٤جز، و٦٦٩نا ورد في . ٤٦المغني و ،٣/١٥٢٧ شرح الكافیة نسبة في

الفالة التي ال یغرس فیھا الكرم، ال تدفنني إال بمكان ینبت فیھ العنب، حتى أكون قریبًا   فيتدفننيال : والمعنىوفي خطابھ مبالغة على حبھ للخمر؛ 
  .منھ، فألتذ بذلك
 . بعد الخوف مجراھا بعد العلم، لتیقن المخوف عند سیبویھ واألخفش" أن"إجراء: تشھادأن ال أذوقھا، وجھ االس: موضع الشاھد

  . واهللا أعلم. أن المانع ھو المبرد٣/٦٤، والمساعد ٢/١٢٢، و مر ٤/١٣ المذكور في شرح التسھیل البن مالك - ٩
  .٣/٦٢، والمساعد ٢/١٢٢، ومر ٤/١٦٤١، واالرتشاف ٤/٣٨، وشرح الرضي للكافیة ٤/١٢، وشرحھ ٢٢٨ التسھیل  فيكذا - ١٠
، وشرح الرضي للكافیة ٣١ وھو بال نسبة في االشتقاق. ١/٢٩٢،٢/٥٠ والدرر،٨/٤٢٩،٤٣٢، والخزانة ٧٦  دیوانھملحق الرجز للعجاج في - ١١
  .الشدة والقوة:  والتمعدد.٢/٢٣٦زھرو، ٦/٣٦شا و، ٢/١٢٢ورد في مر. ٤/٣٨

، "أجلدا"معمول " بالعصا" ُقّدم عند الفراء، حیث" أن"على " أن" معمول جواز تقدیم معمول: ستشھادبالعصا أن أجلدا، وجھ اال: موضع الشاھد
 ".أن"معمول" أجلدا"و
٢٢٩-٢٢٨ - ١٢. 
 . وھو تصحیف"لنذوره"١ وفي ط.، وكذا في المصدر"لندوره"، وص ٢ في ط- ١٣

 أ/٢٥٢
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ـ قْ أَكدن عنْ أَ ديرِأُ" :بهه اختياراً حنو  ـ وش فرها بالظّ  بينها وبني منصوبِ   لَ الفص ١هم بعض  أجاز :الثالثّ    عد" ،
وقد ورد٢طراراً كقوله ذلك مع غريها اض:  

٨٩ -ـ لَمـا رأيأب زِيـتقَـا يم ـدال      الًـات عـأَدـقـتأَشـــالَ وهاهلَيج اَءـد  

   والتلَ:قدير أَن دعالق الَتمع ش هوداهليج اء مةَدر ؤيةزِ أيب ييد .  

   ٣ابعالر: أجاز  بعض  ٤ني الكوفي اجلز ها، ونقلَ  بِ م عن بعضِ  ٥ياينه اللِّح   بين ص ـ   ـب اح من ضدواـة، وأنـش  ب 
  :٦قوله

٩٠ -ـ إذَا موا غَدلْالَ وِـا قَـننلانُ أهاـد      عوا إلَـالَـتـى أنْ ينـأتبِا الصطحن يد  
  :٧وقوله

٩١ –ـ أُحعأنْ ت رـاذلمـ بِهـا فَتهداـر     تكَـفَترقْـهـا ثـالً عكَم ـليياـا ه  

   عطْ ألنّ؛ويف هذا نظر عليه يدلُّ -"فتتركها"وهو -  املنصوبِفه  على أنال جمزوم،رورةسكن للض .  

 فيها معىن القـول      جبملة وقةُ هي املسب  ةُر فاملفس ؛ فال تنصب املضارع    وزائدةً ةًرـ مفس "نْأَ" تأيت   :٨اخلامس   
 أَفَ﴿: ه حنو دون حروفوحيلَا إِ نيأَ ه ن اص لْ الفُ عِن٢٧: ٢٣املؤمنونسورة  [﴾ك[  ،﴿ولَطَانمُأل الَ ق م نهأَ م ا ن مشاو﴾]   صسـورة 

٦: ٣٨[. ائدةُ والز  هي الت الةُي لَ"ـ للَفَ﴿:  حنو ٩"امنْا أَ م اَء ج الب شير﴾]  بـني الكـاف      والواقعـةُ  ،]٩٦: ١٢يوسفسورة 
  :١٠ها كقولهوجمرورِ

  لَمـس إلَى وارِقِ الوـتعطُ يةأَنْ ظَبـكَ]     ـمٍوافينـا بِوجه مقَســ تاًـويوم[ – ٩٢
                                                

 .٣/٦٥، والمساعد ٤/١٦٤١ ، وانظر االرتشاف٤/٢٢ منھم الكسائي كما في شرح التسھیل البن مالك - ١
ورد في شا . ٣٧٣ والمغني ،٤/٢٢، وشرح التسھیل ١/٢٦٢ والمقرب ،٢/٤١١ البیت من الكامل، مجھول القائل، وھو بال نسبة في الخصائص - ٢
٦/٢٦.  

 . بین منصوبھا للضرورة و-المصدریة" ما" وھي ھنا مدغمة بـ– الناصبة" لن" الفصل بین :ادأدَع، وجھ االستشھ..لّما رأیت : موضع الشاھد
  .٤٦-٤٥ التنبیھ بتمامھ في المغني - ٣
، ٤/١٦٤٢االرتشاف و، ٤/١٣ شرح التسھیل البن مالك ، انظرواللحیاني  والریاشي الرؤاسيووافقھم أبو عبیدة، وحكاه، ٢٢٩التسھیل كذا في  - ٤

  .٣/٦٥، والمساعد ٢٢٧الجنى الداني ، و٢/١٢٣ومر 
بل ألنھ من بني لحیان بن ھذیل بن مدركة : مي اللحیاني لعظم لحیتھ، وقیلـس، سن اللحیانّيـ أبو الحعلي بن المبارك،: ، وقیلعلي بن حازمھو - ٥
في النوادر حسن  لھ كتاب .عاصر الفراء ھـ، ألنھ٢٠٧ كان حّیًا قبل . عبیدة واألصمعّيي عمرو وأبي زید وأبيالكسائي وأبعن أخذ  .بن إلیاسا

 . ٢٠٦انظر البلغة . ھذا أحفظ الناس للنادر: اء، وقال عنھ الفرجلیل
. ٤/٢٩٢، والخزانة ١/١٢٠ )أخراب (، ومعجم البلدان٣٨٩ والبیت من الطویل، المرئ القیس في زیادات دیوانھ . من ط، وص"قولھ" سقط - ٦

  . ٤٥وھو بال نسبة في المغني 
، لینتفي الشاھد بھذه "على أن یأتَي الصید:" ویروى البیت .عند من أجاز ذلك" أن"المضارع بـ جزم الفعل : أن یأِتنا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .الروایة
عائد " فتتركھا"و"فتردھا"و" بھا" والضمیر في .٤٥ وھو بال نسبة في المغني .٤/٥٩، والدرر ٢٢٤ البیت من الطویل، لجمیل بثینة في دیوانھ - ٧

  . التي ذكرھا الشاعر في بیت سابق" الحاجة"على 
 .، والصحیح أنھ سّكن للضرورة، بدلیل عطف المنصوب علیھ"أن"ن الفعل المضارع جزم بـقال بعضھم إ: علْم، وجھ االستشھادأن ت: موضع الشاھد

  .١٢٢-٢/١٢٠ انظر مر - ٨
  . وھو تحریف."لھما"١ في ط- ٩
 في الخزانة ، وفیھ قال البغدادي١٧٥في األصمعیات ، و لعلباء بن األرقم ١/٢٨١ البیت من الطویل، البن صریم الیشكري في الكتاب - ١٠
 ولكعب .١/٢٠٢ ولزید بن األرقم في اإلنصاف .)قسم( لھ في التاج  وھو،" وھو الصحیح.لعلباء بن أرقم الیشكري، قالھ في امرأتھ: یقال :"١٠/٤١٤
، ٢٩وھو بال نسبة في حروف المعاني للزجاجي . ٢/٣٠١د ولباعث بن صریم أو لعلباء بن األرقم في المقاص).قسم(بن أرقم الیشكري في اللسان ا

ترفع رأسھا : وتعطو. المحسن الجمیل:  والمقسم.١٧٣، وسیو ٤/١٤٠ھشا و، ٢/١٢١ورد في مر . ٣٩٩، والمفصل ٢/٦٨٣وسر صناعة اإلعراب 
  .ضرب من أشجار البادیة: والسلم. ویدیھا لتتناول أوراق الشجر

 أّما من روى .كظبیٍة: زائدة بین الجار والمجرور والتقدیر" أْن "من روى الشاھد بجر ظبیة فعلى أّن: ستشھادوجھ االكأن ظبیٍة، : موضع الشاھد
النصب فعلى إعمال بروایة  أما . أو ضمیر المرأة اسمھا ضمیر الشأن المحذوف، و"أّن"حمًال على " كأن "تخفیُف فالوجھ" ظبیة"الشاھد برفع 

   . ورة الشعرالمخففة، وھذا خاص بضر" كأن"
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  :١ كقوله"ولَ" ومِس وبني القَ، رواية اجلريف

  لمـر مظْــانَ لَكُم يوم من الشـلَكَ      مـتـا وأَنـنوِ التقَيـم أنْ لَـأُقِْسـ فَ– ٩٣

   إعمال٢َوأجاز األخفش الز واستدلَّائدة ،ماع كقوله تعاىل بالس :﴿وا لَمالَّا أَنقَ ن٢٤٦: ٢البقرةة سور[﴾لَات[ ،
وبالقاسِيعلى حرف اجلر الز ائد.؛ يف ذلكةَ وال حجألن دخلت بعد : ٣ فقيل/،ةٌها يف اآلية مصدري﴿ا لَمان﴾ 
 ، وألن٦ّولـ وارور يف املفعارـ اجلالُـه مل يثبت إعم ألن؛ر وفيه نظَ.٥"اـنعنا مـم"ـ ب٤لهـيلتأو

   ."لَاتقَ ال ننْي أَا فنا لَمو"  األصلَنّإ: ٧هم بعض قولُوابـوالص  . زائدةً"ال"  ال تكونَ أنْلَـاألص
   ١ بينهاوالفرقأنَّ وبني حرف اجلر ه باقٍ اختصاصةديا مع الز،٨ها خبالف،فإن ها قد ولييف البيت ها االسم 
لِاألواين يف الثَّ واحلرف.   

]عوبضـهم مأنْ"لَ ـأَه"ملَـ حى ـالً ع     " ا"اـمهتأُخ  حيـثُ اسمع قَّتحالـت[  

   )عضوبهم (٩أي: العرب    بعض )  َلملى  "أنْ"أَهالً عما "ما..." حهتأُخ  (أي: ة املصدري،)  ـحيثُ اس قَّتحت
: ٢البقـرة سورة [﴾ةَاعضم الرت ينْ أَادر أَ نمل ﴿: ١١نصيح كقراءة ابن م   ن أو ظَ  ملْها ع م، وذلك إذا مل يتقد    ١٠)عمالً

  :١٢، وقوله]٢٣٣
 ٩٤ -لَى أسع آنـ أَنْ تقْراء وميحاـكُم       نـمـي السشأنْ الَ تو ـالما أحراـعد  

   نيهذا مذهب البصري.وأم ١٣قيلة من الثّةٌفَون فهي عندهم خمفَّا الكوفي.  

                                                
، ٤/٤١٨المقاصد ھو للمسیب أیضا في ، و إذ أورده سیبویھ دون نسبة٤٥٥ /١ البیت من الطویل، للمسیب بن علس في حاشیة األعلم على الكتاب- ١

  .٢/٢٣٣زھر و، ٥/١٥٢وشا ، ٤/١٤١ورد في ھشا . ٣/١٥٢٩وھو بال نسبة في شرح الكافیة ، ١٠/٨٠،٨٣والخزانة 
  ". لو"الزائدة بین القسم و" أن"وقوع :ستشھادأقسم أن لو، وجھ اال: موضع الشاھد

، ٤/١٢وشرح التسھیل البن مالك ، ٣/١٥٢٨، وشرح الكافیة ١/٣٢٥، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٩٤معاني القرآن لألخفش  انظر المسألة في - ٢
  .٥١، والمغني ٢/١٢٢، ومر ٤/١٦٤٢، واالرتشاف ٤/٣٧وشرح الرضي للكافیة 

 .٢/١٢٣ي مر  قال بذلك المرادي ف- ٣
 .٢/١٢٣ وھو ما علیھ المصدر مر ."لتأّولھ": في ط، وص- ٤
  "فأن ال نقاتل مفعول ثان للجار والمجرور لتأولھ بفعل یتعدى الثنین:أي:"٣/١٣٦١ في صب- ٥
 تأویل معنى ال تقدیر ھو:" عّلق المحقق قائًال٢/١٢٣ وفي حاشیة مر"."أن ال نقاتل"في المفعول وھو" لنا"وھو:"ابق نفسھـ في المصدر الس- ٦

 ".ه، وتابعھ الصبانن المصدر صار معموًال للجار والمجرور، فاستشكلھ ورّدأإعراب، خالفًا لما توھم األشموني من 
 .١/٣٢٧، والزجاج في معاني القرآن وإعرابھ ٩٣ قال بذلك الكسائي في معاني القرآن - ٧
  .٢/١٢٣والكالم في مر ". أن "الضمیر عائد على - ٨
، وشرح ١٥٢٨-٣/١٥٢٧، وشرح الكافیة ٢٢٨، والتسھیل ٢/٥٦٣ ، واإلنصاف ٢/٥٤٩سر صناعة اإلعراب  ، و١/٣٩٠ انظر الخصائص - ٩

  .٤٦، والمغني ٢/١٢٤، ومر ٤/١٦٤٢، واالرتشاف ٤/٣٥الرضي للكافیة 
 ".واجبًا: أي:"في ط، وص زیادة - ١٠
 وابن محیصن ".میم، ونسبھا النحویون إلى مجاھدبرفع ال" أن یتمُّ"قرئ :"٢/٤٩٨والقراءة في البحر المحیط ، تحریف وھو "محیص"١ في ط- ١١
مقرئ أھل مكة بعد ابن كثیر، وأعلم قرائھا : المكي  السھمي بالوالء، أبو حفص،بن محیصن، اشتھر با بن عبد الرحمن أو عبد اهللا، أو عمر،محمدھو

مات سنة ، وكان ال بأس بھ في الحدیث، ت المشھورةءاراءتھ ولم یلحقوھا بالقراانفرد بحروف خالف فیھا المصحف، فترك الناس ق، بالعربیة
  .٦/١٨٩انظر األعالم . ھـ١٢٣

، والمقاصد )أنن(، واللسان ٢/٥٦٣، واإلنصاف ٤٢٩، والمفصل ١/٣٩٠ البیت من البسیط، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في الخصائص- ١٢
  .٢/٢٣٢زھر و ،٣٠٤ وجز ،٢٧٨مكو و، ٦/١٣شا و، ٤/١١٨جا و، ٤/١٣٨ھشا و، ٢/١٢٤ر مو ،٦٦٨ورد في نا . ٨/٤٢٤ والخزانة ،٤/٣٨٠

 .المصدریة  في إھمال عملھا" ما"على " أن"حمل : أن تقرآن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
الخصائص  نظرا. مالك ھو أول من سھا في ذلكوابن . "ما"ـشبھوھا بالصواب أن البصریین قالوا إنھا مخففة من الثقیلة، وأن الكوفیین  - ١٣
 .٤٦، والمغني ٤/١٦٤٢، واالرتشاف ٢٢٨ التسھیل و، ٢/٥٤٩سر صناعة اإلعراب ، و١/٣٩٠

 ب/٢٥٢
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  : ١تنبيه   

   ف أنّظاهر كالم املصنإه الَمها مقي٢.س   

]ـونـصاًذَإِ"ـوا بِـب"ـــ املُسقْبالَـت      ـ إنْ صدعالفو تـروصم دعالَـلُ ب  

  ]اـعوقَ فـد عطْـن بعـ م"اًإذَ"إذا       ا ـعـب وارفَـوانص نـيملَه اليـ قَبوأَ   

ـ    :أي )نيم قَبلَه الي  وأَ...إنْ صدرت والفعلُ بعد موصالَ    ... املُستقْبالَ "اًذَإِ"ـوا بِ ونصب   ( شـروط الن بِص 
  : ٣  ثالثةٌ"اًذَإِ"ـب

   أن يكونَ:لُاألو الف لُعم سبالًقَتفيجب ،اًذَإِ" :٤ حنوفع يف الرت صدق"ج واباً لمأَ":  قالنا نكب٥أُح" .  

  :٦ كقولهاًوش، وكذا إن وقعت حتلَمه أُ"اًذَ إِكمرِكْأُ" : حنوتر، فإن تأخةًردصأن تكون م: اينالثّ   

٩٥ -ع نزِيـ لَئالع دبي عل ـادهثْلنِ     اـزِ بِمكَنأمـوهناًا إذَـي مـلُـيـ الَ أُقاـه  

   ٧قولها فأم:  
٩٦ -كَنرتـ الَ تش ميهيـي فاـطر  

  ِـإنـي إذاً أَهـلكاـيـ أو أَطر  

   .٨كله أَاًإذ:  استأنف ذلك، مثّي ال أستطيعن إِ: أي، حمذوف أو اخلرب،فضرورةٌ

  .  فسيأيت عطف عليها حرفم كان املتقدفإنْ   
                                                

  .٢/١٢٤م في مر  الكال- ١
عون في األمھات، وضعفھا من جھة أنھا قد تھمل ال ینافي كونھا ـال، ووجھھ أنھم یتوّسـوظاھره أیضًا اختصاصھا باإلھم:"٣/١٣٦٣ في صب- ٢

 ."أّمًا؛ إذ ال یلزم في األّم قوتھا من كل وجھ
 .١٢٥-٢/١٢٤ مر أغلب ما سیأتي قد ورد في - ٣
 . من ط، وص"نحو" سقط - ٤
  . وھو تحریف."أجیئك":في األصل - ٥
 ،٤٧٦ ،٨/٤٧٣، وزھر، والخزانة ٤/٣٨٢، والمقاصد ٤٤٣، والمفصل ١/٤١٢اب ـ، والكت٣٠٥ البیت من الطویل، لكثیر عزة في دیوانھ - ٦

د العزیز بن والبیت من قصیدة یمدح بھا عب .٤٧٦سیو و، ٢/٢٣٤زھر و، ٦/١٨شا و، ٤/١١٩جا و، ٤/١٤٥ھشا و ،٦٦٩ ناورد في. ٤/٧١والدرر 
 يان أبـفإني أحكم أن أكون مك: حكمك یا أبا صخر، فأجابھ كثیر: أعجب بھ عبد العزیز فقال لھف ،عرًاـده شـمروان، وذلك بعد أن دخل علیھ مرة وأنش

 كثیر نادمًا، وأنشده فخرج! فاخرج عني!  ال علم لك بخراج وال كتابة!ما أردت ویلك:  فقال عبد العزیز-كاتب عبد العزیز وصاحب أمره انةـرم
  .أطلب ما ال اعتراض علي فیھ وال قدح: وال أقیلھا". حكمك یا أبا صخر"وبمثلھا أي بمقالة مثلھا؛ وھي قولھ . القصیدة ومنھا الشاھد
 . فأھملت- بین القسم وجوابھ-حشوًا" إذًا"أقیلھا، جاءت  ال إذًا: موضع الشاھد

 ،٨/٤٥٦،٤٦٢، والخزانة ٤/٣٨٣والمقاصد ، ٣١ والمغني ، )شطر(واللسان ، ٣/١٥٣٧ح الكافیة وشر، ١/١٧٧ الرجز بال نسبة في اإلنصاف- ٧
  .الغریب:  والشطیر.٢/٢٣٤زھر و، ٦/١٩شا و، ٤/١٤٦ھشا و، ٢/١٢٥مر و، ٦٧٠ورد في نا . ٤/٧٢والدرر

: بل التقدیر:  وقیل.صدرھا ووقوعھا حشوًا للضرورة الفعل المضارع بعدھا رغم عدم ت" إذًا"نصبت : إني إذًا أھلَك، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
    .مع االسئناف بقولھ إذًا أھلكإني ال أستطیع 

 أقدر على ذلك، ثم استأنف إني ال: ُنقل جواز ذلك عن بعض الكوفیین، وتأولھ البصریون على حذف الخبر، والتقدیر:" ٢/١٢٥ قال المرادي مر- ٨
  ".فنصب" إذًا"بـ
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   ."كمرِكْا أُ أناًإذ" /:ع يف حنوفْ، فيجب الرمِسالقَل بغري ع بينها وبني الفلَفصأن ال ي: الثالثّ   

   ويغفَتربالق١َلُ الفص ٢ كقولهمِس :  

  يبِـلِ املَشـ من قَبلَـيب الطِّفْــشت     ربٍـحـم بِـهيـرمـ نواِهللا اً إذ- ٩٧

   وأجاز الفصلَ ٣اذـ بابش  ابن  وأداء   بالن عاءالد. بالظَّ  الفصلَ ٤ عصفور  وابن فر.  والـص ـ  حيح املن مل   إذْ ؛ع 
يـسممن ذلك   شيءٌ ع .  وأجاز الكسائي  مبعمولِ  الفصلَ ٥ وهشام  الف لِع عند الكـس    ، واالختيار ـ حينئذائي 

النصب،فْ وعند هشام الر٦ ع.   

ـ .)عاوقَ (٧بالواو والفاء)  من بعد عطْف"اًإذ"وانصب وارفَعا إذا  (    ـ  وق ـ ئرِد قُ وإذاً﴿ :اًاذّ شلْ ال يـ ب ا وثُ
   .٨عمال، على اإل]٥٣: ٤ساءالنسورة [﴾اًريق ناس الناوتؤ ال يفإذاً﴿ ،]٧٦: ١٧سورة اإلسراء[﴾كفَخلْ

  .عةُبـ قرأ السه وبِ،مال على اإلهعفْ الر الغالب،نعم   

  : ٩تنبيهات   

   ١٠لاألو: العطْ  أطلق ف، والتحقيق أن   لْ أُ على ما له حملٌّه إذا كان العطفغينْإ" :، فإذا قيلتت زـ ر  ،كرزي أَنِ
ني ت، أو على اجلملَ   اًوش لوقوعها ح  "اًإذ" ت وأمهلْ ت جزم  على اجلوابِ   العطف تر قد  فإنْ ؛"كين إلَ ِسح أُ اًوإذ

معاً جازفْ الرعوالن صوقيل.ب :ن ا يتعيلنألنّ؛صب م ا بعدها مستأنأو ألنّ،ف املعطوف أَلِ على األو ومثلُ.لُو  
  . ١١بانة فاملذهمي، أو على االستع رفَةيلع على الفت عطفْ إنْ؛"يهن إلَِسح أُاً وإذومقُ يديز" :ذلك

 يف   واألصـلُ  .ها اسم ني إىل أن  عض الكوفي  وذهب ب  . حرف "اًإذ"  أنّ ذي عليه اجلمهور   الّ حيح الص :١٢اينالثّ   
 لِوعلـى األو  ،  "نْأَ" ترضم وأُ ،نوين عنها الت  ضو وع ، اجلملةُ تفَذ ح ، مثّ "كمرِكْا جئتين أُ  إذَ" ":كمرِكْ أُ اًإذ"

                                                
 . وھو تحریف."الفعل"١ في ط- ١
، ٤/١٤٨ورد في ھشا . ٩١٠وھو بال نسبة في المغني . ٤/٧٠، والدرر ٤/١٠٦، والمقاصد ٣٨ البیت من الوافر، لحسان بن ثابت في دیوانھ - ٢
  .٤٧٦سیوو، ٢/٢٣٥زھر و

  .والفعل بالقسم" إذًا"جواز الفصل بین : إذًا واهللا نرمَیھم، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 .٣٦٢، والجنى الداني ٤/١٦٥٣انظر االرتشاف و. ٢/٥١٤سم األول شرح الجمل البن بابشاذ الق - ٣
 .٣٦٢، والجنى الداني ٤/١٦٥٣ االرتشاف وانظر. ١/٢٦٢ المقرب - ٤
األفعال (، و)العوامل(، و)حدود الحروف:( ھشام بن معاویة الضریر النحوي، صاحب الكسائي، أبو عبد اهللا، بارع في األدب، لھ تصانیف منھا- ٥

  .٨/٨٨، واألعالم ٣٠٩البلغة و ،٦/٨٥ وفیات األعیانانظر. ھـ٢٠٩، توفي سنة )عانیھاواختالف م
، ٣٢والمغني ، ٢/١٢٥ ومر ،٣٦٣ -٣٦٢ ، والجنى الداني٤/١٦٥٤االرتشاف و ،٣/١٥٣٦ شرح الكافیة  انظر المسألة وآراء النحویین فیھا في- ٦

 . ٢/٢٣٥وزھر 
 .١ من ط"بالواو والفاء" سقط - ٧
فإذًا ﴿:"٣/٦٧٧، وفیھ " قرأ أبّي بحذف النون وإعمال إذًا، وكذا ھي في مصحف عبد اهللا محذوفة النون﴾إذَا ال یلبثوا﴿:"٧/٩٢حر المحیط  في الب- ٨

 .". قرأ عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس بحذف النون على إعمال إذًا﴾ال یؤتوا
 .١٢٧-٢/١٢٦ أغلب ما جاء في ھذه التنبیھات قد ورد في مر - ٩
 .٢/١٢٦، وانظر مر٣٢ التنبیھ بتمامھ في مغني اللبیب - ١٠
  . أي القول بجواز الرفع والنصب- ١١
 .٣٠المغني  في  التنبیھ الثاني بتمامھ- ١٢

 أ/٢٥٣
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فالصحيح نْأَ" و "ذْإِ" من   بةٌ ال مركَّ  ها بسيطةٌ  أن"،   حيح أ  وعلى البساطة فالصن نْأَ" ال   اصبةُها الن" م بعدها رةًضم ، 
  . ١كما أفهمه كالمه

 ، يف األكثر: وقال الفارسي. موضعٍ يف كلِّ:٤وبنيلَ فقال الش. واجلزاُء اجلواب/٣ معناها عند سيبويه:٢الثالثّ   
وقد تتمح٥ضأُ" :ه يقال للجواب بدليل أنحبظُ أَاًإذ" : فتقول"كنكص ٦ هنا إذ ال جمازاةَ،"اًقاد.  

   ٧ابعالر: اخت     عليها لف يف لفظها عند الوقف . والص أنّ حيح  نون  ها تبوب تشبيهاً هلا بتنوين املنـص     ، ألفاً لُد. 
  وينبين على هذا اخلالف خالف.٨د واملربوي ذلك عن املازينّ ور،"نْأَ" و"نلَ"ها كنون ون ألن يوقف بالن  :وقيل

ون، وعـن   بـالن ١١د واملـرب ١٠ يف املصاحف، واملازينّتمس وكذا ر ، يكتبوا باأللف  ٩اجلمهوريف كتابتها، و  
إنْ:١٢اءالفر ع لَمكُت تبكُإالّ و، باأللفت تبتللفَ؛ون بالن إذا" بينها وبني قِر"وتبع ،خروفه ابن  .  

 نادرة،  وهي لغةٌ.روط استيفاء الشلغيها مع من العرب من ي   أنّ ١٤ حكى سيبويه وعيسى بن عمر     :١٣اخلامس   
؛ها القياس ولكن ألن  ها غري م ختصة. ظَ"ما أعملها األكثرون محالً على     وإن؛"نها مثلُ ألنها يف جواز تقدها على م
 .نفي احلـال  ها يف   ها مثلُ  ألن ؛"سيلَ" ١٥ على "ام" تلَمها، كما ح  يأَزها بني ج  ط وتوس ،ها عنها رِ وتأخ ،اجلملة
  . انتهى

  

  

  

                                                
ت ـلیس" إذًا"یل أن ، وروي عن الخل)١/٤١٢الكتاب في ( ن الخلیلما سمعھ مھو  و، سیبویھمذھب وھذا .)تقبالـ المسونصبوا بإذًا: ( في قولھ- ١

  )٢/١٢٦ومر ،٣٦٤-٣٦٣، والجنى الداني ٢/٦٣معاني القرآن وإعرابھ للزجاج و، ١/٤١٢الكتاب  في(مضمرة بعدھا " أن"ناصبة بنفسھا، وأن 
لمسألة التاسعة ا ٢/١٥٨ في اإلغفال ( وتبع سیبویھوأبطل حجتھ ورّده الفارسي .)٢/٦٣في كتابھ معاني القرآن وإعرابھ  ( ذھب الزجاجذلك وإلى

 ). ٣٦٤-٣٦٣، والجنى الداني ٢/١٢٦مر  في ( الزجاج مذھبل الفارسيموافقة  من خالفًا لما أشار إلیھ المرادي ،)نواألربعو
 .٢/٢٣٤، وزھر ٣٦٤، والجنى الداني ٢/١٢٧مر ، و٤/١٦٥٤االرتشاف و ،٢/١٠٥٤ المقتصد ، وانظر٣٠ التنبیھ بتمامھ في المغني - ٢
 .٢/٣١٢ الكتاب - ٣
 .١٤٦-١٤٥ انظر التوطئة - ٤
  .، وھو تحریف"تتمعن"١ في ط- ٥
ألن الشرط والجزاء إما في ": ٣/١٣٦٧في صب و.٤/٤٢لكافیة ل وشرح الرضي ،٣/١٥٣٥شرح الكافیة و ،١٦٩-٢/١٦٧انظر اإلغفال  - ٦

  ."صلح جزاء للمحبةاالستقبال أو في الماضي وال مدخل للجزاء في الحال، وألن ظن الصدق ال ی
 .٣١ الكالم برمتھ في مغني اللبیب  - ٧
 .٢/٣٣٩، وكذا في زھر ٢/٧٩٩رواه عسل بن ذكوان عن المازني والمبرد كما نقل عنھ أبو حیان في االرتشاف  - ٨
 .٢/٣٣٩، وزھر ٣٩٨-٢/٣٩٧، ومر ٣٦٦، والجنى الداني ٢/١٧٠شرح الجمل البن عصفور  انظر - ٩
وفیھ نظر؛ ألنھ إذا : " ، ثم قال٣٦٦ أن المازني یكتبھا باأللف، وكذا ذكر المرادي في الجنى الداني ٢/١٧٠ذكر ابن عصفور في شرحھ الجمل  - ١٠

  ".كان یرى الوقف علیھا بالنون، كما نقل عنھ، فال ینبغي أن یكتبھا باأللف
  .٢/٣٣٩، وزھر ٢/٣٩٨، ومر ٣٦٦نظر مذھب المبرد في الجنى الداني  ا- ١١
 .٢/٣٩٨، و مر ٢/١٧٠شرح الجمل البن عصفور انظر مذھب الفراء في  - ١٢
  .٢/١٢٦، ومر ٣٦٣الجنى الداني و ،٣/١٥٣٧ شرح الكافیة ، وانظر٢/٢٣٥زھر  التنبیھ بتمامھ في - ١٣
 .١/٤١٢ الكتاب - ١٤
 .، والصحیح ما أثبت عن ط، وص""لیس" "ما"كما حملت على :  في األصل- ١٥

 ب/٢٥٣
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 ]وـبـي والمِ" الَ" ن   ـ جـالْ  رـت ظْإِ       زِمـه نْأَ" ار"  ـنـاصةًـب إِوـنْ عمد  

  ]راـضم أاًـ حتم"انَـكَ" يِـد نفْـعبو       اًرـم مضو أَاًرهِ مظْلْـمعٱ "نَأَ"ـ فَ"الَ  "

   )  الَ"وبني"  روالمِ ج  زِمالت ...  حنو)  ناصبةً "أنْ"إظهار :﴿ الّئَل كُ ينَو لْ لاسِن لَ عكُيم ح ـوا    إالّ ةٌجظَلَم نيالّذ 
مهن١٥٠: ٢البقرةسورة  [﴾١ م[  ،﴿ الّئَل ي لَعأَ م لُه الك ابِت﴾]  ٢ اآليـة  ويف، يف اآلية األوىل نافيةٌ "ال"،  ]٢٩: ٥٧احلديـد سورة 
   . زائدةٌةٌدكِّؤانية مالثّ
   ) مدٱ "أنَ"ـ فَ "الَ"...وإنْ ع لْعظهِ مم   ضمال() ًراراً أو م(   ـفع ب  يف موضع الر )عيف موضـع    )نْأَ(، و )مد 
النأَ( ـ ب بِصع(، و )لْم( و )راًهِظْممضراًم(   نصب على احلال  :ا من   إم)َإنْ )نْأ   كانا اس ي مفعول، أو مـن     م

 ا كونٌهقْبِـم إذا مل يسها بعد الالّ وإضمار"نْأَ"  جيوز إظهار: أي.ي فاعلم إن كانا اسرِتتـس املُ)لْمعأَ(فاعل 
ماضٍ /ناقص  ومل يقترِ  ، منفي فاإل ،"ال"ـ ب  الفعلُ ن ضمحنو ار  :﴿أُومرن ا لنسلم ل رب املَِ العي٧١: ٦األنعـام سورة  [﴾ن[، 
   .]١٢: ٣٩مرالزسورة [﴾نيملس املُلَو أَنَوكُ أَنْأَ لترمأُو﴿:  حنوهارواإلظْ

 "كَـانَ " وبعد نفْيِ : ( بقوله ٣ارـذا أش وهل ، بعدها "نْأَ" ارم إض بج و  منفي  ماضٍ  ناقص ا كونٌ هقَ سب فإنْ   
ـ سـورة   [﴾مه لَ رفغي ل  اهللاُ نِكُي ملَ﴿ ،]٤٠: ٢٩العنكبـوت سورة  [﴾مهملظْي ل  اهللاُ انَا كَ مو﴿  حنو :أي) ضمراحتماً أ  ٤ساءالن :

١٦٨[. وت ـسم  ى هذه الالم اجلُ  الم ٤ودح ومس ،اه ا النح٥اس الم  يفْ الن، وهو الص يت قبلَ والّ.وابـ " ها الم  ؛"يكَ
ألنها للسيكَ"  كما أنّ،بِب"بب للس .  
  ووجـوب  ."ال"ـها مع املقرون ب    إظهارِ وجوب:  أحوال  ثالثةَ ٦راجل بعد الم    "نْأَ"ـ ل  أنّ  كالمه وحاصلُ   

ـ  الت"انَكَ" بعد ضماروال جيب اإل.  األمرين فيما عدا ذلك وجواز."انَكَ"ي فْها بعد ن إضمارِ م  الـالّ  ألنّ؛ةام
  ٧ اجلحود بعدها ليست الم. وإن   قَما مل ييد كالم  اقصة اكتفاءً ه بالن كانَ"  عند إطالقِ  ها املفهومةُ  بأن"  لـش هرها ت

وكثرت   ودخل يف قوله   .حوها يف أبواب الن : )لَ" ٨)"كانَ" يِفْنم كُ يأي "ن : املضارع  املن فلَ"ـ ب يم"  ؛ كما رأيت 
ـ     نم خالفاً ل  "انَكَ" ذلك على    ر قص مِظْ من الن  مهِ وقد فُ  .٩ تنفي املضارع  "ملَ" ألنّ  ،اًـ أجازه يف أخواا قياس
ولمظَ" أجازه يف ننن١٠"ت.  
  

                                                
  . من سورة النساء، ولم ُیتّم في ط، وص١٦٥بس باآلیة  كذا في األصل أتّم اسثناء اآلیة لئال تلت- ١
 . من ط، وص"اآلیة" سقط - ٢
 ."وھذا أشار إلیھ": في ط، وص- ٣
 .٢٢، ومنازل الحروف للرماني ٦٩، والالمات للزجاجي ٢٧٠لخلیل  المنسوب لجملال انظر - ٤
 المصرّي المرادّي س، أبو جعفرـماعیل بن یونـمد بن إس مح أحمد بنوالنحاس ھو .٢٧٨ وانظر المغني ،١/٤٢٠  للنحاسإعراب القرآن - ٥

 انظر. ھـ٣٣٨مات سنة . في مسائل الخالف، وغیرھا) المقنع(وفي النحو، ) الكافي( و،)إعراب القرآن:(النحوّي، مصنفاتھ تزید على الخمسین، منھا
  .٨١البلغة و ،١/٩٩وفیات األعیان

 ."الم الجحود"، وص١ في ط- ٦
 ."ما وجد للعب: أي.ما كان زید لیلعب: نحو"كي"بل ھي الم :"٣/١٣٦٩ في صب- ٧
  ."نحو" زیادة ط، وصفي  - ٨
تنفي الماضي، أي الماضي معنى  "لم"ألن :  وفي بعض النسخ.تقلب المضارع إلى المضي ألنتج مطلوبھ "لم "لو قال ألّن:"٣/١٣٦٩ في صب- ٩

  ."وھو المضارع لفظًا وال إشكال علیھا
 .٢/٢٣٦، وزھر ١١٧، والجنى الداني ٢/١٣٠ مر ، و٤/١٦٥٦تشاف  االر انظر- ١٠

 أ/٢٥٤
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  : تتنبيها   

   ١لاألو:ما ذكر م الّ الالّ من أنَّهيت ينتص٢بالف لُعبعدها هي الم اجلر .والن صنْأَ"ـ بب"مضم هو مذهب رة 
البصري  ٣ بنفسهام ناصبةٌ الالّوذهب ثعلب إىل أنّ  بنفسها،  الالم ناصبةٌ  ون إىل أنّ  ني، وذهب الكوفيلقيام ها مقام 

  . "كي" أعين الم اجلحود والم ؛نيم يف الالَّ واخلالف."نْأَ"

 .٦كيـد أم للت والـالّ ،"انَكَ" ه خربون إىل أنـفذهب الكوفي: ٥م بعد الالّل الواقعِ يف الفع فل اخت :٤اينـالثّ   
 ون إىل أنّ  ـوذهب البصري/ اخلرب  ٨ بذلك ٧ةٌقَم متعلِّ  والالّ ، حمذوف احملذوف  وقد ،وهر: "انَا كَ م ـ  ز يد ـ رِ م اًدي 

لفْيلَع". الالّما ذهبوا إىل ذلك ألنّ     وإن ةٌم جارر عندهم، وما بعدها يف تأويل مصد.وصر ح املـصن ٩فهـا   بأن
 لٍليس بقـو ": ١٠انيخ أبو حي قال الش، ثالثٌ فهو قولٌ  .رةٌمض م "نْأَ" عنده   اصب الن  أنّ إالّ ، لنفي اخلربِ  دةٌمؤكِّ

بصريوال كوف ي".   
   قْومتضدةمؤكِّ" :هى قول"ها زائدةٌ أنح الش١٢، لكن قال يف شرحه١١ارح، وبه صر: "سهيل هلذا املوضع من الت
سمي؛دةً مؤكِّ ت ا   لصحة الكالم بدو،  إذ لو كانت زائدةً    ها زائدةٌ  ال ألن ،  مل يكن  الفعلِ بِ لنص    بعدها وجـه  

صحيح. وإن   اختصاصٍ ما هي الم ، على الفعلِ   دخلت  لقص د: انَا كَ  م ز يد م   راً أو هـاً قدـ   ام أو م اً ألنْ ستعد 
فْيلَع" .  

  :١٤ قبل الم اجلحود كقوله"انَكَ"حذف  قد ت:١٣الثالثّ   
٩٨ –ـ فَمغيل عمـا جمج بـلقَوم يـع      ـقَـممالَ ةً ـاوـ فَ ودر   ـفَـلدر  

  . ١٦"ماهعا أنا ألدم": رِكعتني بعد العص يف الر١٥رداء أيب الدومنه قولُ  .عم فما كان ج:أي
                                                

والجنى ، ٤/١٦٥٦واالرتشاف ، ٢/٥٩٣) ٨٢( اإلنصاف المسألة ن في التفصیل وما ذھب إلیھ النحویو وانظر.٢/١٣١ بتمامھ في مر تنبیھ ال- ١
 .  ٢/٣٧٧والھمع ، ٣/٧٧، والمساعد ١١٥الداني 

 ."ُینَصُب" في ط، وص- ٢
 ."وذھب ثعلب إلى أّن الالم ناصبٌة بنفسھا:"شطب على جملة صل  في األ- ٣
الھمع و ،٢/٢٣٥ وزھر ،٣/٧٧والمساعد ، ١١٨، والجنى الداني ٤/١٦٥٨ االرتشاف  وانظر.١٣٢-٢/١٣١ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٤
٢/٣٧٨ . 
 ." أو أن المضمرة الجحودالمھو  على االختالف في الناصب ھل الظاھر أن ھذا االختالف مبني:"٣/١٣٧٠ في صب- ٥
 ."للتوكید" في ط، وص- ٦
  ."متعلق"١ في ط- ٧
 ."الخبر: " زیادة ط، وصفي - ٨
 .٢٣٠ التسھیل - ٩
 .٤/١٦٥٨ االرتشاف - ١٠
  .٦٧٢ نا - ١١
  .٤/٢٣ شرح التسھیل البن مالك - ١٢
 .٢٧٩ التنبیھ بتمامھ في المغني - ١٣
، واألشباه والنظائر ٢٧٩، والمغني ١٦٦١-٤/١٦٥٩االرتشاف وھو بال نسبة في ، ١٠١ي دیوانھ كرب ف  البیت من الوافر، لعمرو بن معدي- ١٤
٤/١١٠.  

  حیان في االرتشاف وذكر أبو.فما كان جمع لیغلب: قبل الم الجحود، والتقدیر" كان"حذف : فما جمٌع لیغلَب، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  .قوٌم یجتمعون، وال شاھد فیھ إذ ذاكفما : وھولفراء ًا آخر نسبھ ل تقدیر٤/١٦٦١
انظر .  ھـ٣٢، وروى عنھ المحدثون، توفي سنة r ھو عویمر بن مالك األنصاري، صحابي شجاع حكیم، جمع القرآن حفظًا في عھد النبي - ١٥

  .٥/٩٨األعالم 
 وفي األوسط البن المنذر ."ما كنت ألدعھما: "ظ  بلف دون حذف٢١٨٠٢في كنز العمال برقم  قول أبي الدرداءلم أقف علیھ بھذا اللفظ، وإنما  - ١٦

  . ٢٧٩، والمغني ١١٧، والجنى الداني ٤/١٦٦١ في االرتشاف وقول أبي الدرداء كما ذكره األشموني ."أما أنا فال أدعھما" بلفظ ١٠٥٧رقم 

 ب/٢٥٤
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   ابعالر : ؛  ايفأطلق النوذلك   ،ه ما ينفي املاضي   ومراد "لَ" و "املَ"  دونَ "م؛"ن ألن  باملستقبل، وكذلك   ها ختتص 
 نفيـه  صالِ على ات   لكن تدلُّ  ، وإن كانت تنفي املاضي    ،ها فإن "املَ"ا   وأم . املستقبل ا قليلٌ    غريِ  ألنَّ نفي  ؛"ال"

  . ١ه يشملها وإطالقُ،"ام" فهي مبعىن "إنْ"ا  وأم.باحلال

    وزعم كثري  يف قوله تعاىل ٢اس من الن :﴿انَنْ كَإِوكْ مرهمل تزلَوم نهاجل ٣يف قـراءة  ،]٤٦: ١٤مإبراهيسورة [﴾الُـب 
غري الكسائي،ها الم اجلحود أن.لكن ي بعالفعلَه أنّد بعد الم اجلحود ال ي فَرإالَّع االسمِ ضمري ٤ابقـ الس.  

  وإنْ، منـه  أعظـم ر مكْ وهو،مهرِكْ م جزاُء اِهللادن وع :ة، أي  شرطي "إنْ"  وأنّ "يكَ"ها الم    أن ذي يظهر  والّ  
 مـن   عجا أش  أن :ا باجلبال، كما يقال   همظَ يف ع  ةه املشب  العظامِ / األمورِ  زوالِ لِ ألج اًدعه م تهم لشد ر مك ٥كان
كانَ وإنْ،فالن م عد٦وازلاً للن .  

ـ  مو﴿:  بقوله تعاىل  الستد م "نْأَ"  اجلحود وإظهار   المِ فني حذْ حوي الن  بعض  أجاز :٧اخلامس    ـ  ا كَ ا ذَانَ ه
ـ فْ يأنْ﴿  ألنّ؛ة يف اآليـة ، وال حجع املنحيح والص.]٣٧: ١٠يونسسورة  [﴾ من دون اهللاِ   ىرتفْ ي نْآنُ أَ رالقُ تيف ﴾ىر 

اخل وهو؛درتأويل مص ب٨ر.   

  )يـفـ أنْ خ"الَّٱ" أوِ "ىـتح"ا ـضعهوـ م    يـح فـلُـ إذَا يص"وأَ"د ـعـذَاك بـكَ( 

 عطف  )إالَّ(، و )حلُيص(  فاعلُ )ىحت(، و )يخف(ـقان ب  متعلّ )عدب( و )كذاك( و ،ه خرب )يخف( و ، مبتدأ )ْأن   (
ـ مزلَْأل" : حنـو  ،"ىحت"عها  يف موض  ٩صلحي إذا   "وأَ" بعد   "نْأَ"  إضمار  كذا جيب  :أي .عليه نأَ ك و ـ  ت ي نِيضقْ
١١، وقوله١٠"يقِّح:  

٩٩ –ـ َألسسىـتاملُن رِكأو أُد بعالص هِلَن      ـفَمـقَـا اناآلم تـادصرِـابِـالُ إالَّ ل  

  

                                                
  .٢/١٣٠ الكالم السابق في مر - ١
 .٢/١٣٠ منھم المرادي في مر - ٢
   ." بفتح الالم األولى وضم الثانیة، وقرأ الباقون بكسر األولى وفتح الثانیة﴾لتزول﴿قرأ الكسائي وحده :"٣٦٣ في السبعة البن مجاھد - ٣
وفي ھذه اآلیة رد على من زعم أن :"٢/١٣٠وقال المرادي في مر .  عن ابن ھشام الفھري٤/١٦٥٩اف ـرتش أبو حیان في االنقلوذلك كما  - ٤

 ."االسم السابق أي المرفوع بفعل الكون:"٣/١٣٧٢في صب و". ضمیر االسم السابقالفعل بعد الم الجحود ال یرفع إال
 .، وص١ من ط"كان" سقط- ٥
 .٢٧٩ الكالم عن اآلیة بتمامھ في المغني - ٦
  .٢/١٣٠ التنبیھ بتمامھ في مر - ٧
 .٣/٢٠، ومعاني القرآن وإعرابھ للزجاج ١٥٨ انظر معاني القرآن للكسائي - ٨
 ."حصل" في ط، وص- ٩
تثناء من ـالتعلیل والغایة واالس: بل ھو صالح للتقدیرات الثالثة" حتى"ال یتعین في ھذا المثال تقدیر :"٣/١٣٧٣صبو ،٢/١٣٣ مر  في- ١٠

 ."األزمان
 نا ورد في. ٤/٧٧، والدرر٤/٣٨٤والمقاصد ، ٩٤المغني  ، و٣/١٥٤٠شرح الكافیة  البیت من الطویل، مجھول القائل، وھو بال نسبة في - ١١

  .٤٧٦سیو و، ٢/٢٣٦زھر و، ٢/٣٤٦عق و، ٤/١٥١ھشا و، ٦٧٣
 ".حتى"؛ إذ صلح في موضعھا "أو"المضمرة وجوبًا بعد " أن"الفعل المضارع منصوب بـ: أو أدرَك، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 أ/٢٥٥
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  :٢ وقوله،"ملس يو أَراف الكَنلَتقَْأل": ١ه كقول"إالَّ" أو
١٠٠ –كُنـ وإذَا غَم ـتقَن تومٍـاةَ قَـز     ــكَسكُع تـرـوبـهستـا أو تيماـق  

  :٣هقولُ الوجهني وحيتملُ
  ٤ذَراـعنت فَوـمناً أو ـكلْـاوِلُ مـحن      اـك إنمـك عينـ لَه الَ تبلتـ فَقُ– ١٠١

   واحتربقوله ٥ز : ) يف إذا يصلح ...موضها  ع"الَّٱ"  أوِ "ىحت"( م الّ ن   ـ يف موضعه  يت ال يصلح احلرفني،  ا أحد 
  :  ٦ كقوله"نْأَ" باً جاز إظهار بعدها منصودر إذا و املضارعفإنّ

  اـمـقَلْـَءك عوـأس عٍ أوبيــ سوآلُِ     زةٌـن رِزامٍ أعـالٌ مـرِج والَـ ولَ– ١٠٢

  : تنبيهات   

   ٧ قال يف شرح الكافية    :لاألو :"و "إالَّ" وتقدير "أو"يف موضع    "ىحت" لُ  تقدير اإلعراب  فيه املعىن دونَ   ظَح . 
 ومها يف تأويـل  ، للفعل ناصبةٌ"أنْ" وبعدها ، مصدر"أو" ٨]قبل[ رقد ي فظ أنْ ب على اللّ   املرت قدير اإلعرايب لتوا

ـ   أو  انتظار ننوكُيلَ :"دمقْ ي و أَ هنرظتنَأل"  فتقدير /،ها قبلَ رِ على املقد  "أو"ـ ب  معطوف مصدرٍ  ، وتقـدير  دوم قُ
  . " يف غريمها وكذلك العملُ.هه أو إسالم قتلُننوكُيلَ: "ملس ي أوافر الكَنلَتقَْأل"

 ني إىل أنّ  ه من الكوفي  قَاء ومن وافَ   وذهب الفر  .ها بنفسِ  ناصبةٌ  املذكورةَ "أو"  إىل أنّ   ذهب الكسائي  :٩اينالثّ   
 هلا،  فال عملَ   عطف  حرف "أو"  ألنّ ؛دهارة بع  مضم "أنْ"ـصب ب  الن  أنّ حيح والص .١٠خالفة باملُ بص انت الفعلَ
ها عطفَولكنتراً على مصدرٍ مصدراً مقدومن ثَ.مٍ متوه زِ لَمم١١ بعدها"أنْ"  إضمار.  

                                                
 ."كقولك" في ط، وص- ١
، وشا، )غمز(واللسان ، ٣/٧٨الي ابن الشجري وأم، ٢/٢٩، والمقتضب ١/٤٢٨، والكتاب ١٠١ البیت من الوافر، لزیاد األعجم في دیوانھ - ٢

إذا : والمعنى. لینت: وغمزت.٤٧٦سیو و، ٢/٢٣٦زھر و، ٦/٣٤شا و، ٢/٣٤٧عق و، ٤/١٥٢ھشا و، ٦٧٤ورد في نا . ، وزھر٤/٣٨٥والمقاصد 
  .اشتد علّي جانب قوم رمت تلیینھم حتى یستقیموا

 ".إّال"؛ إذ صلح في موضعھا "أو" بعد المضمرة وجوبًا" أن"ـالفعل منصوب ب: أو تستقیما، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 ورد .٨/٥٤٤،٥٤٥، وشا، والخزانة ١٦/١٦٠، واألغاني ٢/٢٨، والمقتضب ١/٤٢٧، والكتاب ٦٦ البیت من الطویل، المرئ القیس في دیوانھ - ٣

  .النصب بدأ بھا سیبویھوروایة . الروایة في الدیوان بالرفع و.٦/٣٤في شا 
 ".  إال"أو " حتى"، إذ صلح في موضعھا "أو"وبًا بعد المضمرة وج" أن"نصب الفعل بـ: أو نموَت، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  . ط، وصما في، وأثبت "عذراتحاول ملكا أو تموت فت": األصل في- ٤
  . ٢/١٣٣ الكالم التالي بتمامھ تنبیھ في مر - ٥
، ٤/٤١١، والمقاصد)زمر(، واللسان ١٥٣/ ٢، ومنتھى الطلب١/٤٢٩، والكتاب ٦٦ البیت من الطویل، للحصین بن الحمام في المفضلیات - ٦

وسبیع ھو سبیع بن عمرو بن .  ورزام ھو رزام بن مازن بن ثعلبة.٢/٢٤٤زھر و، ٦/٨٩شا و، ٢/١٣٣ورد في مر . ٣/٣٢٤وزھر، والخزانة 
 معطوف على  وأسوءك المضمرةنأوالمصدر المؤول من . وعلقم منادى مرخم علقمة، وھو علقمة بن عبید بن عبد بن ُفتیَّة. ، وكان شریفًاُفتیَّة

  ).وتمام المعنى بجواب لوال في البیت الذي یلیھ.. ( ن أو أن أسوءك لفعلت كذالوال ھؤالء الموصوفو:  والمعنى.رجال
  ".إال"وال " حتى"، إذ لم یصلح في موضعھا "أو"المضمرة جوازًا بعد " أن"نصب الفعل المضارع بـ: أو أسوَءك، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  .١٣٤/ ٢ وانظر مر .٣/١٥٤١ - ٧
 .، وص٢ طزیادة من - ٨
  .٢/١٣٤ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٩
مخالفة الثاني لألول؛ من حیث لم یكن شریكًا لھ في المعنى وال :"، وفیھ أن المخالفة ھي٢/٣٨٥ الھمع انظر ما ذھب إلیھ الكسائي والفراء في - ١٠

  .".معطوفًا علیھ
ھو مذھب البصریین كما ار إلیھ األشموني ـالصحیح الذي أشو .٣/٣٠٦والمقتضب ، ١/٤٢٧، والكتاب ١٣٩ل لخلیوب لـالمنسجمل ال انظر - ١١

 .٦٢٤، وكذا في المغني ٢/١٣٤ذكر المحقق في حاشیة مر في نسخ أخرى لـ مر كما و، ٤/٢٦صرح ابن مالك في شرح التسھیل

ب/٢٥٥



 

101 
 

  الواقعـة  "أو" بعد   :٢سهيل من قوله يف الت     أحسن )"الَّٱ"  أوِ "ىحت"إذا يصلح يف موضعها     ( : قوله :١الثالثّ   
ـ ل  ألنّ ؛"نْ أَ إالَّ" أو   "نْى أَ لَإِ" موقع"ىحت" ني معني،  هنا  كالمها يصح  :والثّ ،"ىلَإِ" مثل   ل الغايةُ األو  عليلُاين الت 
 رفغى ي حت" : املعىن  ألنّ ؛سهيل خبالف كالم الت   ،"ي ل رفغ ي  أو  اهللاَ نيضرُأل" :ه هنا حنو   فيشمل كالم  ."يكَ"مثل  
كَ" مبعىن   "يلي ي غفر قولَ  لك أنّ   وقد بانَ  ."ي ل  يريد  " :٣ارح الش"كَ"يت مبعىن    ال الّ  ،"ىلَإِ" مبعىن   "ىحتال  .""ي 

ـ  ؛""إالَّ" أو   "ىلَإِ" مبعىن   "أو" بعد" :٥ارحـ من قول الش    العبارتني خري  ٤ وكلتا .وجه له  ـ   فإن ه يأَ" م أنّ وهو" 
العاطفةُ"أو" وليس كذلك، بل هي ، احلرفنيترادف ٦انتهى.  كما مر.  

 ]وـبـع د"حىـت"ذَـكَ همـا إض نْأَ"ار"     متـك  ح"ـجح دـتسـى تذَا ح نْـرز"[  

   ) وبعد"ىحت" ارمأنْ" هكذا إض"...متأي) ح:والغالب يف ، واجب "أن تكونَ"ىحت حينئذ لَ﴿: حنو للغايةن 
نبر ع لَحيه ع اكفني ح ت رجِى يإلَ ع ين ا مو٩١: ٢٠طـه سورة  [﴾ىس[ حي ها أنْ ، وعالمت٧سن  ـ ."ىلَإِ"عها  يف موض د ـ وق

 ٨هيلـس يف الت   وزاد ."يكَ"عها   يف موض  ها أن يصلح   وعالمت ،)"زنْر ذَا ح  ى تس جد حت "ـك (،عليل للت تكونُ
٩ كقوله" أنْإالَّ" مبعىن ها تكونُأن:  

١٠٣ -لَيس ولِ سالفُض نطَاُء مةًـ العاحم      تـحجـى تمو يـودقَـا لَد يـك١٠لُـل/  

ـ فْ ت  أنْ  إالَّ لُعفْ ال أَ  واِهللا" :هم يف تفسري قول   ١٢ من قول سيبويه    على غرابته ظاهر   ١١وهذا املعىن     املعـىن  "لَع : 
"ى أنْ حت فْ تلَع".   ح به ابنوصر   ١٤قله أبو البقاء   ون .١٣ هشام اخلضراوي  هم يف  عن بعض:﴿وم ا يلِّعمان م أَ ن حد 
حتقُى يوالظّ.]١٠٢: ٢البقرةسورة [﴾الو وأنّ،ه يف هذه اآلية خالفُاهر معىن الغاية املراد  .  

  
                                                

  .٢/٢٣٦، وحاشیة العلیمي على زھر ٢/١٣٤ مر  انظر- ١
٢٣١-٢٣٠ - ٢. 
  .٦٧٣ نا - ٣
 ."كال" في األصل- ٤
 .٦٧٣ نا - ٥
  . ط، وصفي "انتھى"  لیست- ٦
 ."یصلح" في ط، وص - ٧
٢٣٠ - ٨.  
. ٢/٣٨١، والھمع ١٦٩وھو بال نسبة في المغني  .٤/٧٥، والدرر٤/١٧٣٤ البیت من الكامل، للمقنع الكندي في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي- ٩

  .الكرم: والسماحة. ما زاد عن قدر الحاجة:  والفضول.٢/١٣٦ورد في مر 
 ".إال"، إذ صلح في موضعھا "حتى"المضمرة وجوبًا بعد" أن"نصب الفعل المضارع بـ: حتى تجوَد، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .١٣٦ -٢/١٣٥، ومر ٣/١٥٤٢ انظر الكالم السابق في شرح الكافیة - ١٠
 .١٦٩المغني  الكالم التالي بتمامھ في -١١
" حتى"وقول سیبویھ لیس بنصٍّ على أن :" ١٦٦٣-٤/١٦٦٢ وفي ذلك قال أبو حیان في االرتشاف ."حتى تفعل: المعنى: " وفیھ١/٣٧٤ الكتاب - ١٢

 ."؛ ألن قولھ ذلك تفسیر معنًى"إال أْن"إذا انتصب ما بعدھا تكون بمعنى 
  .٣/٨٠ساعد ، والم٢/١٣٦، ومر ٤/١٦٦٢ كذا نقل عنھ في االرتشاف - ١٣
ھو عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا  وأبو البقاء .١٦٩، والمغني ١/٥٢٩  البحر المحیط، وكذا في١/٥٥)إمالء ما مّن بھ الرحمن( كتابھ في - ١٤

وكان یتردد على العكبري، أبو البقاء الحافظ النحوي الضریر، قرأ النحو واللغة  واألصول والحساب والخالف والفرائض، رحل إلیھ من األقطار، 
  تفسیر(، )عراب القرآن أو اإلمالءإ:(  لھ مصنفات منھا.الصدور واألعیان، وھو أدیب لھ معرفة بعلوم القرآن والجبر والمقابلة وغوامض العربیة

، ١٦٨، والبلغة ١٠٢-٣/١٠٠انظر وفیات األعیان . ھـ٦١٦توفي سنة . ، وغیرھا)اللباب في علل البناء واإلعراب(، )شرح الحماسة(، )القرآن
  .٤/٨٠واألعالم 

 أ/٢٥٦
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  :١ يف قوله هو ظاهر،نعم   

١٠٤ -اطي بيخش بذْهالَ ي الـ واللَّه  

       تكـى أُبِيـحالم اًـركَاهالـ و  

  .   عنهاًببس وال م،ا قبلهام ل ما بعدها ليس غايةًألنّ   

  : ٢تنبيه   

    ون إىل أنّ  ذهب الكوفي "ها بنفسِ  ناصبةٌ "ىحت،  كما أجازوا ذلك بعـد     ، بعدها توكيداً  "أنْ"  وأجازوا إظهار 
   . اجلحودالمِ

 ]تـلْـوو  "تىـح"  ٱ االً ـحو  ـمالؤبِ      وفَ ـهـارـعن وانبِـصـ املُسقْبالَـت[  

    )  لوتو"تىح" ال ٱاالً   حؤوو م...( باحلال   :أي) بهنفَعار (اًمحت) ِبالَ وانصقْبتأي)  املُس:  نصب الفعلُ  ال ي 
  واجب صبم فالن لُّكَ الت سبة إىل زمنِ  بالناً بأن كان    ه حقيقي  إن كان استقبالُ    مثّ .الًستقب إذا كان م    إالَّ "ىحت"بعد  
 ٤سبة إىل مـا قبلـها   بأن كان بالن حقيقي وإن كان غري .٣ابقة وكاآلية الس  ،" املدينةَ لَخدى أَ  حت نَّريسَأل" :حنو
٥ةخاص فالن صب جائز   حنو  ال واجب  :﴿ولُزِلْزو ا حت قُى يلَو الر قولَ، فإنّ]٢١٤: ٢البقرةسورة [﴾ولُس مـا هـو   هم إن
ملٌستقب بالن   لزالظر إىل الز،  قَ  إىل زمنِ  ظرِ ال بالن ؛ ذلك علينا  ص فالر على تأويله باحلـال،     -٦وبه قرأ نافع  - فع 

والنصب -  على تأويله باملستقبل   -هوبه قرأ غري  :لُفاألو يقد  صاف املُ ر اتخعنه رِب  - ذين آمنوا  سول والّ وهو الر
 فهو مستقبل ،م عليهصافه بالعزر ات يقد:اينوالثّ .٩السبة إىل تلك احل   بالن  حالٌ ٨ فهو ،٧خول يف القولِ  الدب -معه
١٠سبة إىل تلك احلالبالن.   

  

                                                
. أھلك: أبیرو .أبي: خيوشی .١٦٩ وھو بال نسبة في المغني .٢/٢١٣-١/٣٣٣، والخزانة ٨/٦٦، واألغاني١٣٤ الرجز المرئ القیس في دیوانھ - ١

  . أباه حجرًاوا بعد أن قتلبھذا البیت  القومامرؤ القیسوعده یتان من بني أسد، ومالك وكاھل حّی
فما بعدھا لیس ". إال"، إذ صلح في موضعھا "حتى"المضمرة وجوبًا بعد" أن"نصب الفعل المضارع بـ: حتى أبیَر، وجھ االستشھاد: ھدموضع الشا

 .غایة لما قبلھا وال مسببًا عنھ
  .٤/١٦٦٢، واالرتشاف )٨٣( المسألة ٢/٥٩٧ -)٨٠(المسألة  ٢/٥٧٩، وانظر اإلنصاف ٢/١٣٥ التنبیھ بتمامھ في مر - ٢
  .﴾ىَسْوا ُمیَن إَلَعِجى َیْرتَّ َحیَنِفاِك َعِھْیَلَح َعَرْب َنْنَل﴿: وھي - ٣
  ."أي لزمن الفعل قبلھا، ولم یكن للحال حقیقة:"٣/١٣٧٨ في صب- ٤
  ."قولھ خاصة أي ال بالنسبة إلى زمن التكلم:" في المصدر السابق نفسھ- ٥
  ."ھا دھرًا رفعًا ثم رجع إلى النصبأ بالنصب الباقون، وكان الكسائي یقرؤقرأ نافع وحده بالرفع، وقر:" ١٨١ السبعة البن مجاھد - ٦
  ."أي زمن التكلم:"٣/١٣٧٩ في صب- ٧
 . أي القول- ٨
 ."أي باعتبار تلك الحال وھي تقدیر اتصافھم بالقول زمن التكلم:"٣/١٣٧٩ في صب- ٩
 .١٣٧-٢/١٣٦مر و ،١/٢٨٦آن وإعرابھ للزجاج ، ومعاني القر٨٩-٨٧، ومعاني القرآن للكسائي ١/٤١٧ الكتاب  انظر- ١٠
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   وال يفَرالفعل بعد /١ع "٢ إال بثالثة شروط"ىحت :  

   أن يكونَ  :لاألو   حنو حقيقةًا   حاالً، إم: "سرت ى أَ  حتدلُخاه"، ذلك  إذا قلت،وأنت  يف حالـة  خول،  الـد
فْوالرع  واجب حنو ٣تأويلب أو   . حينئذ  :﴿حت قُى يلُو الر سيف قراءة نافع]٢١٤ :٢البقرةسورة [﴾لُو ،ـ  والر  حينئـذ  عفْ

جائزكما مر  .  

ـ  ح ترا س م"، و "مس الش علُطْ ت ىت ح نَّريسَأل" :فع يف حنو   الر  فيمتنع ،ا قبلها  عم اًببس م أن يكونَ : اينالثّ    ى ت
ا  وأم .ري عن الس  بمس ال يتسب   الش لوع طُ ألنَّل فَ ا األو  أم .٤ةيبِب النتفاء الس  "؟اهلَخدى ت ت ح ترسأَ"، و "اهلََخدأَ

   .قبب مل يتحقّ السالث فألنّا الثّ وأم.ريب عن عدم السخول ال يتسب الداين فألنّالثّ

    وجيوز الرأَ: "٥حنو يف   فعيهم س ارح تى يدو"؟هالُخ ،"متى سرتحت ى تدألنّ؛"؟هالُخ الس ريم قَّحق،مـا   وإن
الشيف عني الفاعل   ك ،    ٦ وأجاز األخفش  .مان أو يف عني الز الر فع  اً الكالم إجياب   أصلُ في على أن يكونَ    بعد الن، 

 ذا املعـىن  ٧ هذه املسألةَت ولو عرض.ة خاص"ىحت" ال على ما قبل ،هرِفي على الكالم بأس   الن  أداةُ تلَخد أُ مثّ
  .  ذلك مينع أحد وكلُّ.ةبب خاص على الساًطلَّس مفي إذا كان النهعنما م وإن، فيهاعفْ الرعلى سيبويه مل مينعِ

ى تس ح مي أَ رِي س انَكَ" :، وكذا يف  "اهلَخدى أَ ي حت رِيس" : يف حنو  بصن فيجب ال  ،لةً فض  أن يكونَ  :الثالثّ   
  ٨.اًرب خفر الظَّرِدقَ ومل ت، ناقصةً"انَكَ" تر إن قد،"اهلَخدأَ

  : تنبيهات   

 ةُ فهي اجلار  ،الً به الً أو مؤو  قبتسة، وإذا كان م    ابتدائي "ىتح"ـ ف ،الً به ؤو حاالً أو م   لُ الفع  إذا كانَ  :٩األول   
  . م بعدها كما تقد مضمرةٌ"أنْ"و

 يكون مـا     وجيب حينئذ أنْ   ."ىتح" الفاء يف موضع     لِع ج ه حاالً أو مؤوالً به صالحيةُ      كونِ  عالمةُ :١٠يناالثّ   
لةًبعدها فضم ساًبب/ا قبلها عم.  

                                                
  "یرتفع" في ط، وص- ١
 .١٧١-١٧٠ أغلب ما جاء في الشروط مثبت في المغني - ٢
 ."ویًالتأ: " في ط، وص- ٣
  .٢/١٣٧، ومر ٤/١٦٦٤االرتشاف و ،٢٧٠-١/٢٩٦ والمقرب ،٢/١٦٦ شرح الجمل البن عصفور  للكوفیین كما في خالفًا عند البصریین- ٤
 . من ط، وص"نحو" سقط- ٥
 .١٧١، والمغني ٥٥٧، والجنى الداني ١٣٨-٢/١٣٧، ومر ٤/١٦٦٣ انظر االرتشاف - ٦
 .١ من ط"ھذه المسألة" سقط - ٧
 ."انتھى" زیادة ، وص٢ طفي - ٨
 .٢/١٣٧یھ بتمامھ في مر  التنب- ٩
بل قد یكون ما بعدھا سببًا لما ": قال في الحاشیةف" ما بعدھا فضلة مسببًا :" عبارةعلى ما فينبھ المحقق و. ٢/١٣٧ني بتمامھ في مر ا التنبیھ الث- ١٠

  أو مجاشُع    كأن أباھا نھشل                فیا عجبًا حتى كلیب تسبني           :  قبلھا، نحو قول الفرزدق
 ذھب إلى تقدیر محذوف ١٧٣وابن ھشام في المغني . ." فأبعدھا مسبة كلیب لي؛یا عجبي احضر لكثرة األعاجیب: فالعجب نتیجة المسبة، والمعنى

  .بنيفواعجبًا یسبني الناس حتى كلیب تس: والتقدیر عنده. غایة للمحذوف" حتى"في الشاھد الذي أورده المحقق؛ لیكون ما بعد " حتى"قبل 

  ب/٢٥٦

  أ/٢٥٧
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  حـرف  : أي ؛ةً وابتدائي .٢ات وقد مر  . وعاطفةً .ةًجار: ربم على ثالثة أض   الـ يف الك  "ىتح"جتيء  : ١الثّالث   
تبتأُدأي،لُ بعده اجلم :ت ستأنف٣ة كقوله، فتدخل على اجلمل االمسي:  

  كَلُــلَةَ أَشـاُء دجـ حتى م]لَةَـجبِد      اـاَءهـ دمجا زالَت القَتلَى تمـفَم[ – ١٠٥

  :٥كقوله ٤]مرفوع[ ها مضارعيت فعلُة الّ الفعليوعلى

١٠٦ –شغـ يى متهِـونَ حـا تك ـرمهـأَلُ[      الَبسـال ياملُقْبِـلِـونَ ع ادـونِ الس[  

ـ ح﴿:  حنـو ها مـاضٍ يت فعلُة الّ، وعلى الفعلي]٢١٤: ٢البقرةسورة [﴾ولُس الر ولُقُى ي تح﴿: وقراءة نافع  تـ ى ع ا وفَ
٩٥: ٧األعرافسورة [﴾واالُقَو[،وزعم املصن أن٦ّف  "ىحت"ةٌ هذه جار،وزِ ونانتهى. ٧ يف ذلكع.   

 )عبفَـو ـا جـدـوابِ نـيٍ أو طَـفي     لَبضحأَنْ"نِ ـ م"ـ وسهرـتتا حبصن م(  

ـ (دأ وخرب يف موضع احلال من فاعل   مبت )متها ح رتس(ها، و  خرب )بصن( و ، مبتدأ )أنْ(    ن(، و)بصـ ب عد( 
ـ  ي الَ﴿:  حنـو  يٍ نفْ  بعد فاء جوابِ   ،ة مضمر  الفعلَ  تنصب "نْأَ"  أنّ :٨ يعين .)بصن(ـق ب متعلّ ـ  ع ىضقْ  مهِيلَ
 أو ،ض عـر  أو، أو اسـتفهام ، أو دعـاءٌ ،يه أو ن  ،را أم  إم : وهو ؛بٍلَ طَ أو جوابِ  .]٣٦: ٣٥فاطرسورة  [﴾واوتميفَ
تحضيض،أو ت من،٩ حنو قوله فاألمر:  

١٠٧ -س اقا نـ ينــ فَِساًقريِي عياح           

  حاترِيــانَ فَنسـميلَــى سـإلَ      
                                                

  .١٧٤-١٧٣المغني و ،١٣٥-٢/١٣٤ مر وانظر الكالم في. التنبیھ الثالث ھو األول في ط، وص- ١
 في مبحث عطف النسق؛ انظر األصل وحتى عاطفة). ٢/٣٧٦ (١و ط) أ/١٢٧( انظر األصل ؛حث حروف الجرجارة في مبحتى   ذكرت - ٢

   ). ١٦٩-٣/١٦٨ (١ وط،ب/١٨٥
  المنسوبجملالوھو بال نسبة في  .٩/٤٧٩،٤٨٠، والخزانة )حتت(، واللسان ١١/٥٧، واألغاني ١/١٤٣  البیت من الطویل، لجریر في دیوانھ- ٣
ھو حمرة مختلطة : أشكل. تقذف:  وتمّج.٢/١٣٥مر و، ٦٧٦ورد في نا . ٢٤١، وأسرار العربیة ٦٥ المعاني للزجاجي ، وحروف٢٠٦لخلیل ل

  .ببیاض
 .دخلت على الجملة االسمیةوابتدائیة " حتى"جاءت : ، وجھ االستشھاد ماء دجلة أشكلحتى: موضع الشاھد

  .ضیح، أثبتت للتو النسخ األخرى فيلیست في األصل وال  زیادة- ٤
وشا، والخزانة ، ١٧٤والمغني ، ٦/٣١١، ومنتھى الطلب ١٤/٢ ، واألغاني١/٤١٣، والكتاب ٣٠٩ البیت من الكامل، لحسان بن ثابت في دیوانھ- ٥
 الكرم بوالشاعر یمدح بني جفنة ویصفھم. شخص كل شيء تراه من بعید وال تتبینھ ما ھو: والسواد. تنبح:   وتھّر كالبھم.٦/٤٠ورد في شا . ٢/٤١٢

   .  مرّحب بھ لیسألوا عنھ، بل كٌل ضیٌفال یشغلھم السواد المقبلالقوم و ھم اعتادت الضیوف فال تنبح أبدًا، حتى أن كالبوالسماحة
 .  مرفوعابتدائیة ودخلت على الجملیة الفعلیة التي فعلھا مضارع" حتى"جاءت : حتى ما تھّر، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .٤/٢٥ بن مالك ال شرح التسھیل- ٦
 قال .﴾َحتَّى َعَفْوا َوَقاُلوا﴿  وفعل ماض، نحو"أن" من  أن یكون مصدرًا مؤوًال"حتى " في أقسام مجرور زاد ابن مالك:"٥٤٣ في الجنى الداني - ٧

 ھذه جاّرة وأّن "حتى"لك أن زعم ابن ما :"١٧٤ وفي المغني ." غیر مضمرة بعدھا"أن"ا ابتدائیة، و ھھن"حتى"ووھم في ھذا، ألن : الشیخ أبو حیان
  ". مضمرة، وال أعرف لھ في ذلك سلفًا، وفیھ تكلُف إضماٍر من غیر ضرورة"أْن"بعدھا 

 .١٣٩-٢/١٣٨، ومر ١٥٤٦-٣/١٥٤٣ انظر الكالم التالي في شرح الكافیة - ٨
ر ـ، وس٢/١٨٣ھو بال نسبة في األصول و. ٤/٧٩-٣/٥٢، والدرر٢/٣٨٦، والھمع )عنق(انـ، واللس١/٤٢١ الرجز ألبي النجم في الكتاب - ٩

زھر ، و٣٠٩وجز ، ٢٨١مكو و، ٦/٥٢شا و، ٢/٣٥٠عق و، ٤/١٥٩ھشا و ،٦٧٧ورد في نا . ٣/١٥٤٤، وشرح الكافیة ١/٢٧٠صناعة اإلعراب 
  .وأراد سلیمان بن عبد الملك. الواسع المكین: والفسیح. ضرب من السیر:  والعنق.٤٧٧سیو و، ٢/٢٣٩

 .المضمرة بعد فاء جواب الطلب ؛ وھواألمر" أن"نصب الفعل المضارع بـ: یحا، وجھ االستشھادفنستر: موضع الشاھد
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والنهالَ﴿:  حنويفْ تتركَى اِهللالَوا ع اًبذكُمتحسبِ في ١ه، وقول]٦١: ٢٠طهسورة [﴾ابٍذَع:  

١٠٨- خـالَ ينعأثـدم ـكتموإنْ قَد ور       ـثُراـتـ ف٢َهـياحلُـح ـقزـَنُ والنمد  

حنو عاُءوالد  :﴿ربطْٱا  نمس ى أَ لَ عموهِالا و مددش لُى قُ لَ عهِبِوالَ فَ م ي ؤمنو ا حت ى يور ذَا العاألَ اب لي١٠يونسسورة [﴾م: 

  :٣، وقوله]٨٨

  ننــرِ ساعني في خيــنِ السنــس        عدلَ عنالَ أَـي فَـنِـقْـ رب وفِّ- ١٠٩

  :٤وقوله

١١٠ –ـ فَيجع بلْـا رما أُؤـ ممهنلُ م       فَـفَيقْـدـأَ مشيو ورــرم عـبملُـر  

فَ﴿:  حنوواالستفهاملَلْه نا منفَ شفَاَءع يفَشوا لَع٥وقوله، ]٥٣: ٧األعرافسورة [﴾ان:  

  دـروحِ للجسـد بعض الـرتـيتقْضى فَ      ايت فَأرجو أنْـانـونَ لُبـ هل تعرِفُ- ١١١

والعر٦ حنو قولهض:  

١١٢ -ندامِ أالَ ترالك نا ابـ يو/م رصباـ فَت       ح ثُقَدـدفَم اٍءـوكا رـ كَمس اـنعم  

والتحضيلَ﴿:  حنوضأَالَو رخنِتى أَلَ إِيرِ قَلٍجأَبٍ فَيدص٧وقوله، ]١٠: ٦٣املنافقونسورة [﴾ق:  

١١٣ -علَوالَ ت ـوجِيا سي لْـنمنِفلَى دى ع      مخـفَتي نـدجو كَـار فْنِيـدي ـاده  

                                                
  :  بروایة٣/١٥٤٤ بال نسبة في شرح الكافیة وھو البیت من البسیط، قائلھ مجھول، - ١

  ".راتھ فیحق الحزن والندمال یخدعنك موتوٌر وإن قدمت     ِت" 
  : روایة ب٣٠٩كما ورد في جز 

  ".راتھ فیحق الحزن والندم ِت      وإن قدحتال یخدعنك موتوٌر"
وإن تقادمت وارثوه من ": وإن قدمت تراثھ"ولعل معنى . المال المتروك: المأثور:" ١٣٨٣/ ٣وفي صب. ما یخلفھ الرجل لورثتھ بعد موتھ: التراثو

 .ل لھ ولٌد أو قریبالذي قِت: رتوو فالم؛األخرىروایة ال أما .یھ ینّم دون عمٍل-ر وإن كث- ؛ ألنھ ال یدوم" فإنھ ال ینفع، عندھمغیرھم، وھو باٍق
  . واهللا أعلم.  فإنھ ال أمان لھ؛ وإن قدم ثأره وحقدهموتور ال یخدعنك :عنىولعل الم.  الثأر والحقد وھي:جمع ِترة: راتوالِت

 .لمضمرة بعد فاء جواب الطلب؛ وھو النھيا" أن"نصب الفعل المضارع بـ: فیحقَّ، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
   ".راتھِت:"األخرىلنسخ جمیع ا خالفًا ل٢ في ط- ٢
ورد . ٢/٣٨٧، والھمع ٤/٣٨٨، والمقاصد ٧٢رح قطر الندى ـش، و٣/١٥٤٥شرح الكافیة  البیت من الرمل، مجھول القائل، وھو بال نسبة في - ٣

  .المذھب والطریق: السنن. أحید:  وأعدل.٤٧٧سیو و، ٢/٢٣٩زھر و، ٢٨٢مكو و، ٦/٥٢شا و، ٢/٣٥٠عق و، ٦٧٨في نا 
 .المضمرة بعد فاء جواب الطلب؛ وھو الدعاء" أن"نصب الفعل المضارع بـ: فال أعدَل، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

الذي نفد : والمرمل. اب بالبردالمص: والمقرور .٣٠٩ ورد في جز .٣/١٥٤٤ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح الكافیة - ٤
  .زاده

 . المضمرة بعد فاء جواب الطلب؛ وھو الدعاء" أن"نصب الفعل المضارع بـ: فیدفَأ، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
مكو و ،٦٧٨ورد في نا . ٤/٣٨٨، والمقاصد ٧٣شرح قطر الندى ، و٣/١٥٤٥شرح الكافیة  البیت من البسیط، مجھول القائل، وھو بال نسبة في - ٥

  . الحاجة من غیر فاقة:  واللبانة.٢/٢٣٩زھر ، و٣٠٩وجز ، ٢٨٢
  .د فاء جواب الطلب؛ وھو االستفھامعالمضمرة ب" أن"نصب الفعل المضارع بـ: فأرجَو، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

ورد . ٢/٣٨٩، والھمع ٤/٣٨٩، والمقاصد ٧٤شرح قطر الندى ، و٣/١٥٤٥شرح الكافیة  البیت من البسیط، مجھول القائل، وھو بال نسبة في - ٦
  .٤٧٧سیو و، ٢/٢٣٩زھر ، و٣٠٩وجز ، ٢٨٢مكو و، ٦/٥٣شا و، ٢/٣٥١عق و، ٦٧٨في نا 

 .د فاء جواب الطلب؛ وھو العرضعالمضمرة ب" أن"نصب الفعل المضارع بـ :فتبصَر، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
تعطفین :  وتعوجین.٤٧٧سیو و ،٣١٠ جز ورد في. ٢/٣٩٠الھمع و ،٣/١٥٤٦ شرح الكافیة  فيیط، قائلھ مجھول، وھو بال نسبةـ البیت من البس- ٧

  .الحب الشدید: الوجد. الرجل الذي الزمھ المرض حتى أشرف على الموت: والدنف. وتمیلین
 .ضیضد فاء جواب الطلب؛ وھو التحعالمضمرة ب" أن"نصب الفعل المضارع بـ :فتخمدي، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  ب/٢٥٧
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  :١ وقوله،]٧٣: ٤ساءالنسورة [﴾اًميظ عاًزوز فَوفُأَ فَمهع متني كُنِتيا لَي﴿: ي حنومنتوال

١١٤ -ـ ياعو لَيدخ أُم فَـا لَيتفَو تـدت     امدو ـ للَهـي ومـا عـفَ ربطَحصا ـن  

ـ ا ت ما فَ نيتأْا ت م" :، مبعىن "انثُدحينا فت تأْا ت م": حنو يت رد العطف   عن الفاء الّ   واحترز بفاء اجلوابِ      حثُد٢"ان ،
   ٣ ومبعىن ،همافيكون الفعالن مقصوداً نفي: "م ا تأتا فَ ينأنت ت حثُدعلى إضمار مبتدأ   ،"ان .  فيكون املقصود   نفـي  

لِاألو وإذا قُ  .اين الثّ  وإثبات صد منصوباً على معىن  إالَّ الفعلُ مل يكنِ اجلواب "ما تأتينا محاًثد"فيكون املقصود ، 
نفيأو على معىن، هما اجتماع: "ما تأتكَا فَينيفت حثُدفيكونُ،"ان نفْ املقصود الثَّي اين الناِءفَتل األو .  

 ا إالَّ ينأت ت تا أن م" : حنو يٍ بنفْ ولُت واملَ ، بإالَّ ضقت وهو املن  ،ضٍحمذي ليس بِ  في الّ  عن الن  )نيِضحم(ـواحترز ب    
 ٦ أو، باسم الفعـل لب وهو الطّ  ،٥ضٍحمذي ليس بِ  لب الّ  ومن الطَّ  ."انثُدحتا فَ ينأت ت الُزا ت م" :، وحنو ٤"انثُدحتفَ

ظُ أو مبا لفْ   ،رِباملصده خب حنو ر : "صرِكْأُ فَ همو "ك ،"حـسبفَ  احلديثُ ك ينام الن ـ " :، وحنو "اس كُس ـ وتاً في نام 
النوحنو "اس ،: "ري اهللاُ نِقَز أُاالً فَ  منقُفيف اخلَ  ه فال يكون لشيءٍ  "رِي ،منصوب من ذلك جواب .٧نبيـه  وسيأيت الت 

٨ يف بعض ذلكعلى خالف.  

  : تنبيهات   

   ٩لاألو: ل به يف شرح الكافية جلواب       ا مثّ  ممفي املنتقض الن: "ا قَ مفَ ام طَ  إالَّ لُأكُي عامومنه قول  " :١١ قال "١٠ه
١٢اعرالش:  

  "رفـي أَعـي هـتـق إالَّ بِالَّـينطـفَ      اـم في ندينـائـا قَـَام منـ وما قَ- ١١٥

  

                                                
  .٦٧٨ورد في نا  .٤/٣٨٩المقاصد و ،٣/١٥٤٦ شرح الكافیة  البیت من البسیط، مجھول القائل، وھو بال نسبة في- ١

  .د فاء جواب الطلب؛ وھو التمنيعالمضمرة ب" أن"نصب الفعل المضارع بـ: فنصطحبا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 . "فتكرمنا" في األصل- ٢
 ."بمعنىنفیھما، و.... تینا ما تأنحو"١ سقط من ط- ٣
 ".  ما أنت إال تأتینا فتحدثنا:" ٢/١٣٩، وبعض نسخ مر ٣/١٥٤٧ في شرح الكافیة - ٤
 ."لیس بمحض......وھو المنتقض"١ سقط من ط- ٥
 ."و": في األصل- ٦
  . في شرح البیت التالي من األلفیة- ٧
  .١٣٩-٢/١٣٨مر و ،١٥٤٦ -٣/١٥٤٣ شرح الكافیة  معظم كالمھ السابق عن الفاء في- ٨
 .٢/١٤٠ انظر مر - ٩
 ."طعام"١ في ط- ١٠
٣/١٥٤٧ - ١١. 
وشا،  ، ٥/٢٦٠ومنتھى الطلب، ٥٣٥، وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ١/٤٢٠، والكتاب ٢/١٢٢ البیت من الطویل، للفرزدق في دیوانھ - ١٢

شا و، ٢/١٤٠مرو، ٦٨٠ورد في نا . ٣/١٥٤٧الكافیة ، وشرح ٢/١٨٤وھو بال نسبة في األصول . ٨/٥٤٠،٥٤٢، والخزانة ٤/٣٩٠والمقاصد 
  .إذا نطق منا ناطق في مجلس جماعة ُعرف صواب قولھ فلم ُترّد مقالتھ: أراد. مجلس القوم ومتحدثھم:  والندي.٦/٥١

 متمثًال "إال"نتقاض النفي بـالمضمرة بعد فاء جواب النفي ال" أن"الفعل المضارع بـنصب ابن مالك یجز لم : فینطُق، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  .بعد الفاء جاز النصب" إال"في أن النفي إذا انتقض بـ" فینطَق" واعترضھ المرادي تابعًا لسیبویھ ومتمثًال بروایة النصب بالشاھد بروایة الرفع،
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   بِوتعه ارِـ الش١ح  يف الت    إنّ": ٢ وقال /مثيل بذلك، واعترضهما املرادي الن بعد الفـاء    "إالَّ"ـ إذا انتقض ب   في 
صبجاز الن.٣ على ذلك سيبويه نص،وعلى الن بِصأنشد :  

  "رفـي أَعـي هـتـ إالَّ بِالَّقـينطـفَ      ]اـائم في ندينـا قَـَام منـوما قَ[ – ١١٥

 اختياراً "امإن"ـ ب رٍ أو بعد حص   ، أو بعدمها  ،ط شر ي أداة  بني جمزوم   بعد الفاء الواقعة   "أنْ" رمضقد ت  :٤اينالثّ   
ا منإِ فَاًرمى أَضا قَذَإِ﴿: ، وحنو"كمرِكْأُ فَكيلَ إِنِسحي أُ نِترى ز تم" :، وحنو "كئْافكَ أُ يلَ إِ نِسحتي فَ نِتأْ ت إنْ" :حنو
قُيلَ لُو كُه فَن كُي٥ يف قراءة]٤٧: ٣ عمرانآلسورة [﴾نَومن ن صوبعد احلَ.ب إالَّ"ـ برِص"املثْرِ واخلب بـ  ت اخلـايل م ن 

الشرط اضطحنواراًر : "ما أنإالَّت ت أتا فَينتحثَد٦ وحنو قوله،"ان:  

١١٦ –ـ سـأَتكرزِلننِـ مبيـي لمأَلْ      مٍـي تـوـحجبِاحل أَـازِ فَـقــسرِيتاـح  

ه  ذكر ،اينلَ ع الٍ و تا أن  م : أي ؛"انمتشتا فَ ينلَ ع الٍ و كنأَكَ" :ه حنو  موقع  الواقع بيهشفي الت  بالن  يلحق :الثالثّ   
 غرياً قد تفيد نفياً    إنّ": ٨ وقال يف شرح الكافية    ،٧سهيليف الت ،   فيكون هلا جواب  منصوب  كالن   ريح، في الـص
 : قلـت  ."وال جيوز هذا عنـدي    " :٩ قال اج مثّ ر الس  أشار إىل ذلك ابن    ."امهمرِكْت فَ يدان الز ائمٍ قَ غري" :لفيقا
  . ١١ه حبروفه هذا كالم". واهللا أعلم. عندي جائز١٠ذاوه

   ١٢ابعالر:   ني إىل أنّ   ذهب بعض الكوفي    باملخالفة  ما بعد الفاء منصوب ، هي  الفاءَ هم إىل أنّ   وبعض  اصبةُـ الن 
 كما تقديف   م "١٣."أو والص  حيح مذهب فال عمل هلا عاطفةٌ  الفاءَ  ألنّ ؛ني البصري ،لكن ها عطفتراً  مصدراً مقد

  على مصدر متومٍه والت ،يف حنو    قدير "م ا تأتا فَ ينتحثَدان:" ا يكونُ  م منك فَانٌ إتي تحيثٌد.قَ وكذا يديف مجيـع  ر 
  . واضعامل

                                                
 .٦٨٠ نا - ١
 .٢/١٤٠ مر - ٢
 .٤٢٠-١/٤١٩ الكتاب - ٣
 .٤/١٦٨٧ انظر االرتشاف - ٤
  ." بالنصب﴾فیكوَن﴿قرأ ابن عامر وحده :"٢٠٦ في السبعة - ٥
، ١/٤٢٣ الكتاب وھو بال نسبة في. ٤/٧٩-١/٢٤٠ والدرر ،٨/٥٢٢،٥٢٤، والخزانة ٤/٣٩٠ البیت من الوافر، للمغیرة بن حبناء في المقاصد - ٦

  .٦/٤٩ شاو، ٦٧٩ورد في نا . ٢٣٢، والمغني ٣/١٥٥٠وشرح الكافیة ، ١٤٦والمسائل المنثورة ، ٢/١٨٢األصول و ،٤٤٨
المضمرة بعد فاء السببیة في الخبر المثبت الخالي من الشرط، ودون أن " أن"نصب الفعل المضارع بـ: فأستریحا، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .یسبقھا نفي أو طلب، وھذا للضرورة
٢٣١ - ٧. 
٣/١٥٥٥ - ٨.  
  .٢/١٨٤ في األصول - ٩
 .، وكذا في المصدر"وھو" في ط، وص - ١٠
، "مجرى النفي، فنصبوا معھا بعد الفاء، وتبعھم ابن مالك،وال یجوز ذلك عند البصریین" غیر"أجرى الكوفیون :"٤/١٦٧٦اف ـرتش في اال- ١١

 .٣/٨٧وانظر المساعد 
 ، والجنى الداني٤/١٦٦٨واالرتشاف ، ٤/٥٤وشرح الرضي للكافیة ، )٧٦( المسألة ٢/٥٧٧، وانظر اإلنصاف ٢/١٤٠ التنبیھ بتمامھ في مر - ١٢
  .٣/٨٤والمساعد ، ١/٤٩٧وشرح التسھیل للمرادي ، ٧٤
 .١٠٠ الصفحة - ١٣

  أ/٢٥٨
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 :رازاً من حنـو   ت اح ،لِع الف  وقوع ن ال يتضم   أنْ  االستفهامِ  جوابِ بِ يف نص  ٢هيلـسيف الت ط َ ر ش :١اخلامس   
"لم ض ربت/ ز فَ اًدي يازِجيألنّ ؛"؟ك  الض رب  قَ قد وع، فلم   ك مصدرٍ  ميكن سب م قْستمنه، وهو مـذهب أيب      لٍب 

ومل يشترط ذلك املغاربة    .٣علي  .أَ" :٤يسان كَوحكى ابنيذَن هبز يفَد نتبع؟ه"بالن يف  الفعـلَ  مـع أنّ ،بِص 
 ذلك مقَّحالوقوع ق .      وإذا مل ميكن سبك مصدر مست ل من اجلملة سبكناه من الزمها     قب. فالت قدير: ل كُين منك  
إعالمابِ بذهز يدفات باعم ٥ان.  

  ]"زعـر اجلَـ وتظْهِاًدلْـالَ تكُن ج"ـ كَ      "عـم"إنْ تفد مفْهوم  اـفَـاو كَالوـوال[ 

   )الوكَالفَاو او (م يف مجيع ما تقد) ومفْهم دفإنْ ت"عم" (أي:ي قصدا املصاح ةُب) َـك" ظْهِرتلداً وج كُنالَ ت
ع٦ ال جتمع بني هذين:أي) "اجلَز.   

     :٧ الفاء مععما س مم مع الواو يف مخسةبص النعمد سوق   

   لُاألو:الن حنوفي  :﴿لَوما يالّ اُهللامِلَع ذينج اهدوا مكُنمو يلَعمرِابِ الصي١٤٢: ٣آل عمرانسورة [﴾ن[.   

  :٨ حنو قوله األمر:اينالثّ    

  انـيـ داع اديـنـ ي  أَنْ توـصـل       دىـ إنَّ أَنوـي وأَدعـلت ادعـ فَقُ– ١١٧

  :٩ حنو قولهيه الن:الثُالثّ   

 ١١٨ -نـ الَ تع ـهخ لُقٍـنتثْلَـ وم يـأته    ]  ـعع ـارـلَيإذَا فَع يـلْـكظع ـتم[  

                                                
، وشرح ١٦٧٢-٤/١٦٧١ أبي علي وابن مالك وابن كیسان في االرتشاف ما نقل عنو  تفصیل المسألة، وانظر٢/١٤٠ التنبیھ بتمامھ في مر - ١

 .٣/٨٦، والمساعد ٤/٣٠التسھیل البن مالك 
٢٣١ - ٢. 
  .١٤٥ انظر المسائل المنثورة - ٣
، ًاـ، یحفظ المذھبین جمیع كوفیًاان، أبو الحسن، كان عالما بالعربیة، من أھل بغداد، أخذ عن المبرد وثعلب، كان بصریًاـد بن أحمد بن كیس محم- ٤

 .٥/٣٠٨، واألعالم ٢٥٥-٢٤٩انظر البلغة . ھـ٢٩٩، وغیر ذلك، توفي سنة )غلط أدب الكاتب(، و)المھذب:(من كتبھ
 . ط، وص فيما، وأثبت "مني" في األصل- ٥
 ."ھاتین": في األصل- ٦
  .١٥٤٩-٣/١٥٤٧ انظر شرح الكافیة - ٧
، ولیس في دیوانھ، ٢/٩٠، ولیس في دیوانھ، وللفرزدق في أمالي القالي ٤/٨٥، وشا، والدرر١/٤٢٦ البیت من الوافر، لألعشى في الكتاب - ٨

، ولألعشى أو الحطیئة أو ربیعة بن جشم أو دثار ٣٢٨ن جشم في المفصل ، ولربیعة ب)ندى(، واللسان ٢/٥٤ولدثار بن شیبان النمري في األغاني 
ھشا و ،٦٨١ورد في نا . ٣/١٥٤٨، وشرح الكافیة ٢/٥٣١، واإلنصاف ١/٣٩٢وھو بال نسبة في سر صناعة اإلعراب .  بن شیبان في زھرا
  .٤٧٧سیو و، ٢/٢٣٩زھر ، و٣١١وجز ، ٦/٦٤شا و، ٢/٣٥٣عق و، ٤/١٦٠

   .المضمرة وجوبًا بعد واو المعیة المسبوقة باألمر" أن"نصب الفعل المضارع بـ: َو، وجھ االستشھاد وأدع:موضع الشاھد
وللمتوكل ، ٩٥لخلیل  المنسوب لجملالوللمتوكل الكناني في ، ٨/٥٦٧، وزھر، والخزانة ٤٠٤ البیت من الكامل، ألبي األسود الدؤلي في دیوانھ - ٩

، وشا، ولحسان بن ثابت في ١/٤٢٤ولألخطل في الكتاب ، ٨/٥٦٥والخزانة ، )عظظ(، واللسان ٣/١٥٧لطلب، ومنتھى ا١١/٣٧اللیثي في األغاني 
، وألحد ھؤالء ٤/٨٦، والدرر ٤/٣٩٣، وألبي األسود الدؤلي أو لألخطل أو للمتوكل الكناني في المقاصد ٢/١٨٨ لسیرافيبن ا الشرح أبیات سیبویھ

ورد في نا . ٣/١٥٤٧، وشرح الكافیة ٢/٢٦وبال نسبة في المقتضب . ٥٦٧-٨/٥٦٤بربري في الخزانة أو للمتوكل اللیثي أو للطرماح أو للسابق ال
  .٢/٢٣٨زھر ، و٣١٠وجز ، ٦/٦٤شا و، ٤/٢٩جا و، ٢/٣٥٣عق و، ٤/١٥٨ھشا و ،٦٨٢

  .النھي المضمرة وجوبًا بعد واو المعیة المسبوقة ب" أن"نصب الفعل المضارع بـ: وتأتَي، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  ب/٢٥٨
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   الرابع:١ حنو قوله االستفهام:  

  وعِـسة املَلْـلَـلَيـ بِكـ منتـيـوأَبِ     رى ـون من الكَـانَ اجلُفُـي ر٢تتبِي أَ- ١١٩

  :٣وقوله

١٢٠ -ج أَك كُـ أَلَمكُـاريو ينِـميـونَ ب      بـوـيالْـكُـن ـمـماإلخةُ وداُءــو  

   اخلامس: الت ي حنو من :﴿ا لَ ييتن ا نردالَ وذِّكَ نبِب آياتر بنا وكُننَوم املُن ؤنِمي٢٧: ٦األنعـام سورة [﴾ن[ ٤ يف قـراءة 
   .٦ الباقيسِ وق.٥محزة وحفص

    قال ابن الس ٧اجر: " الواو ينصما بعدها يف غريِ    ب   املوجب م انتصب ما بعد الفاء     حيثُ ن . مـا يكـون     وإن
   رِكذلك إذا مل تاالشترا ٨د ك  بني الف ع ل والفع عطْ ل، وأردت ذي قبلها كما كان     الّ  الفعلِ  على مصدرِ   الفعلِ ف

   ." فقط٩"عم" وتكون الواو يف هذا مبعىن ."أنْ" وأضمرت ،يف الفاء

ن ه مىت كا   ألن ؛اً على مبتدأ حمذوف    بعد الواو مبني    الفعلُ  أن ال يكونَ    رعاية ن م /هذي ذكر وال بد مع هذا الّ       
  ومن ثَ  .هكذلك وجب رفع ـ ج م  الواو من حنو   از فيما بعد : " لِأكُال ت ـ السمك وت ـشب اللّ رب١٠ ثالثـةُ  "ن 

أوجه :اجلزم  على الت   علَشريك بني الف  ني يف النيه. والن صب  على الن ي عنِ ه ع اجلم. فْ والرعلى ذلك املعـىن،     ع 
على تقديرِولكن :وأنت ت شراللّ ببن.  

  : ١١تنبيه   

   يف الواوِاخلالف يف الفاء كاخلالف ،وقد تقد ١٢م.  

                                                
 وقال فیھ أبو ،٤/١٦٧٨، وھو بال نسبة في االرتشاف ٤/٨٧، والدرر٨٧٦، والمغني ١/٤٩٧ البیت من الكامل، للشریف الرضي في دیوانھ - ١

  أشقى بالسھر كالملسوع؟  أتنعم بالنوم وتمأل عینیك براحتھ، و: والمراد. النعاس:  والكرى.٤/١٢٠ورد في جا . "وال أدري أھو مصنوع أم ال؟: حیان
  .المضمرة وجوبًا بعد واو المعیة المسبوقة باالستفھام" أن"نصب الفعل المضارع بـ: وأبیَت، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  ."أبیت"١ في ط- ٢
، ٢/٢٧ة في المقتضب وھو بال نسب. ٤/٨٨، والدرر ٤/٤١٧، وشا، والمقاصد ١/٤٢٥، والكتاب ٥٤ البیت من الوافر، للحطیئة في دیوانھ - ٣

  .٤٧٧سیو، و٣١١وجز ، ٦/٦٣شا و، ٢/٣٥٤عق و ،٦٨٢ورد في نا . ٣/١٥٤٩، وشرح الكافیة ٢/١٥٥واألصول 
 .المضمرة وجوبًا بعد واو المعیة المسبوقة باالستفھام" أن"نصب الفعل المضارع بـ: ویكوَن، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

  ."وحمزة وعاصم في روایة حفص بالنصبافع وأبو عمرو والكسائي بالرفع، وقرأ ابن عامر قرأ ابن كثیر ون:" ٢٥٥ في السبعة - ٤
ومن  ،كان أعلم أصحاب عاصم بقراءتھ، وھو ابن امرأتھ وربیبھ  ویعرف بحفیص،، أبو عمر،حفص بن سلیمان بن المغیرة األسدي الكوفي - ٥

 .٢/٢٦٤األعالم و ،١/٢٥٤یة في طبقات القراء  غایة النھاانظر. ھـ١٨٠ توفي سنة .طریقھ قراءة أھل المشرق
 وال ، وال العرض،وال أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء:" ٢/١٤١، وكذا نقل عنھ المرادي مر ٤/١٦٨٠ قال أبو حیان في االرتشاف - ٦

 ". م على ذلك إال بسماعدََق وال الرجاء، وال ینبغي أن ُی،التحضیض
 .١٥٥٠-٣/١٥٤٩شرح الكافیة  وانظر .٢/١٥٥األصول في  - ٧
  . وھو تصحیف."تزد" في األصل- ٨
 .، وص٢ طما في، وأثبت ١ وسقط من ط"مع" في األصل طمس مكان - ٩
 .١من ط"ثالثة...... جاز فیما بعد " سقط- ١٠
  .٢/١٤١ التنبیھ بتمامھ في مر- ١١
ة بعدھا أم بھا نفسھا؟ وتقدم ذلك في شرح البیت السابق من مقدر" أن"ھل النصب بـ:أي:" نقًال عن حاشیة إحدى نسخھ٢/١٤١ في حاشیة مر- ١٢

  .األلفیة

  أ/٢٥٩
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 ]عبغَيـو ـدفْيِ جمـرِ النـزمتـاً اعد       سالفَـإنْ ت اجلَـقُطـا وقُص اُء قَدـزد[  

   )    دمتماً اعزفْيِ جغَريِ الن دعبو ()جماًز(ٌمفعول أي،م به مقد :اعتمد  اجلزم)    اُء قَـداجلَـزالفَا و قُطسإنْ ت
دأي) قُص :انفردالفعلَ الفاء عن الواو بأنّ ت بعدها ينجزم عند سقوط أنّها بشرط قْ يصوذلك بعـد  ، اجلزاُءد 

  :١لب بأنواعه كقولهالطّ

  ] ولِ فَحوملِـين الدخوى بـبِِسـقْط اللِّ[     ا نبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنزِلِـ قفَ– ١٢١

ة األمثلةوكذا بقي.   

   أم ا النفي  فال ي جزم ؛ه جواب عدم الوقوع  ٢قه يقتضي حتقّ   ألن ،   حتقّ  كما يقتضي اإلجياب    جزم ق الوقوع، فال ي
  . )في غري الندوبع(:  ولذلك قال.م بعد اإلجيابزج كما ال ي،بعده

 فا مقصوداً به الوص إم،عفَر بل ي،مزجه ال ي فإن، اجلزاُءدصقْا إذا مل ي  عم )دص قُ  قد اُءواجلز( :واحترز بقوله    
 رِحي الب  ف اًقيرِ طَ مه لَ برِاضفَ﴿:  وحيتملهما قوله تعاىل   .، أو احلال أو االستئناف    " منه قفناالً أُ ي م  ل تيلَ" :حنو

يالَاًسب ت خافد ٤، وقوله٣ ]٧٧: ٢٠طه سورة[﴾اًكر :  

  رـبقَـا الـانِهـر إلَى أوطَـا تكُـكَم    اـرونهمـ تعمرتيكُمـروا إلَى حـ كُ– ١٢٢

  : تنبيهان   

   اجلَ": ٥ قال يف شرح الكافية:لاألوزمعند الت عر٦مجاعاإل بي من الفاء جائز" .  

 / وإليـه  .زمج فَ طرـ معىن حرف الش   نملب ض  الطّ  لفظَ  إنّ : فقيل ، حينئذ علِلف يف جازم الف   اخت: ٧اينالثّ   
 ٨ خروف ذهب ابن،  ٩ف واختاره املصن إنّ : وقيل .١٠يبويهـه إىل اخلليل وس    ونسب  األمر  والن هي  وباقيها نابـت  

                                                
وزھر، ونا، وجا، وشا، ، ٢/٥٤٨، ومعجم ما استعجم ٨/٥٧، واألغاني ٢/٢٩٨، والكتاب ٨ البیت من الطویل، المرئ القیس في دیوانھ - ١

والسقط حیث  .٢/١٣٦زھر و، ٢٨٣كو مو ،٥/٧٤، وشا ٣/٢٧٠، وجا ٣/٣٠٦ وھشا ،٢/١٤٢مر ، و٥٢٤نا ورد في . ١١/٦، ٣/٢٢٤والخزانة 
  .موضعان: خول وَحْوملما التوى من الرمل أو ُمْسَتَرقُّھ، والدَّ: انقطع معظم الرمل ودق، واللوى

  .جزم الفعل المضارع عند سقوط الفاء وقصد الجزاء بعد الطلب: نبِك، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  ."تحقیق": في األصل- ٢
  .٢/١٤٢ق في مر انظر الكالم الساب- ٣
: وكروا .٦/٦٩ورد في شا . ، وشا)وطن(، واللسان ٦/٢١٠، ومنتھى الطلب ١/٤٥١، والكتاب ١٧٦ البیت من البسیط، لألخطل في دیوانھ - ٤

  . ى أكل الحنظلارجعوا إلى البادیة وإل: یرید.  تسكنون: وتعمرون. ُیقال إنھا شر مكان في البادیة. ھي أم صبار بالبادیة: وحّرة بني سلیم. عودوا
:  ولم یقصد بھ الجزاء، والتقدیر أو االستئناف،لم یجزم الفعل المضارع بعد الطلب ألنھ داّل على الحال: تعمرونھما، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 .كروا عامرین

٣/١٥٥٣ - ٥.  
 .، وكذا في المصدر"بإجماع" في ط، وص - ٦
 .٤/١٦٨٤شاف ، وانظر االرت٢/١٤٢ التنبیھ الثاني في مر- ٧
 .٣/٩٦، والمساعد ٤/١٦٨٤االرتشاف  وانظر، ٢/٧٩٣شرح الجمل البن خروف  - ٨
 .٢٣٢، والتسھیل ٣/١٥٥١ شرح الكافیة - ٩
  .١/٤٤٩ الكتاب - ١٠

  
ب/٢٥٩
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 عن الشرأي ،ط : ح فَذمجلةُ ت  الش نِ وأُ ،رطيبهذه يف ا   ت  ها فَ لعمل منابجزمت      ١، وهـو مـذهب الفارسـي 
وقيل .٣ وابن عصفور  ٢ريايفّوالس : اجلز م بشرط  على الطّ   دلَّ رٍ مقد   لب، وإليه ذهب أكثر  وقيـل  .٤رين املتأخ : 
بالمٍ اجلزم  مقد رأالَ": قيل ٥ن فإ ،ة ت لُزِن ت صب فمعناه ،"اًري خ : ل تصب اًري خ.  رِيطَّ، وال    وهو ضعيفإالَّ د  زٍ بتجو 
   .٦فوتكلُّ

   الثُ الثّ  القولُ واملختار،   ال ما ذهب   ألنّ؛  ف إليه املصن رطَ الش  له من فعلٍ    ال ب وال جائز أن يكـون هـو      د ،
 ؛راً بعـده قـد ا فيه من زيادة خمالفة األصل، وال مم ل؛رط الش حرف٨ مع معىن  ٧ناً له  وال مضم  ،هلب بنفسِ الطّ

 وذلـك ال    ، مجلةً  العاملُ  أن يكونَ  ه يستلزم  وألن ؛رط خبالف إظهاره معه   ـه بدون حرف الش    إظهارِ ٩عالمتنا
   ١٠.يوجد له نظري

 ]شـوطُ جـرن دعمٍ بـزأيٍـه ضـنْ ت إنْ"     ع" الَ"لَ ـقَب"خونَ تـالُـ دف ـقَـيع[  

يف ) دونَ تخـالُف  (افية  الن) "الَ"قَبلَ  (ة  رطيالش) "إنْ"نْ تضع   أ (ح يص  أنْ فيما مر ) بعد نهيٍ وشرطُ جزمٍ   (   
 خالفـاً  ،١٢مِ باجلز"كلْأكُ يدس من اَألنُدال ت" ، وامتنع"ملَس تدس اَألن منُدال ت" جاز م ثَن وم١١.)يقَع(املعىن  
، وقوله عليـه الـصالة      ١٤"مهـ س كبص ي فرِـش ال ت  ِهللا ا ولَـيا رس ": حايبا قول الص   وأم .١٣ائيـللكس

  من فعـلِ   ه على اإلبدالِ  م، فجز ١٥"وم الثُّ يحِرِا بِ نذؤا ي ندجِس م نبرقْال ي  فَ جرة من هذه الش    أكلَ نم": والسالم
على أنّهي ال على اجلوابِالن ،اين يف الثّ املشهورةَوايةَ الر: "يبثبوت الياء١٦"اؤذين   .  

  
                                                

  .١٥٦ المسائل المنثورة - ١
 .٢/٢٤١، وزھر ٣/٩٧، والمساعد ٤/١٦٨٤ رأي السیرافي في االرتشاف - ٢
 .١/٢٧٢ المقرب - ٣
  .٤/١٦٨٤ منھم أبو حیان إذ صرح باختیاره لھذا المذھب في االرتشاف - ٤
 ."فإذا" في ط، وص- ٥
. إصابة الخیر، فھي ال تكون إال بالنزول: النزول، والمراد المسبَّب أي:  عن التواتي أن التجوز ھنا ھو إطالق السبب أي٢/١٤٣ في حاشیة مر- ٦

 . اضرب زیدًا یستقْم: ین نحوویزید التكلف إذا اختلف الفاعل في الفعل
 .للطلب:  لھ- ٧
 .١ من ط"معنى" سقط- ٨
  ".لقبح إظھاره بدون حرف الشرط:" ٢/١٤٣ في مر - ٩
  ."انتھى" زیادة  ط، وص في- ١٠
 .١٤٤-٢/١٤٣ انظر الكالم التالي في مر - ١١
 .١/٤٥١الكتاب انظر  - ١٢
سھیل ـ، وشرح الت٢/١٤٤، ومر ٤/١٦٨٥، واالرتشاف ٤/٤٣ھیل البن مالك ، وشرح التس٢٧٣إصالح الخلل الحلل في  كذا نقل عنھ في - ١٣

  .١/٥١٢للمرادي 
، عن عبد العزیز بن ٣٨١٥ والحدیث باللفظ المستشھد بھ في مسند أبي یعلى برقم من الحدیث عن یوم أحد، وكالمھ .t الصحابي ھو أبو طلحة - ١٤

 ،٣٨٣٧برقم و، كتاب المناقب،باب مناقب أبي طلحة، ٣٦٠٠ برقم بالیاء،" یصیبك"وھو في صحیح البخاري بلفظ . صھیب، مسند أنس بن مالك
  .كتاب الجھادباب غزوة النساء مع الرجال، ، ١٨١١ برقم ،"ال یصْبك" بلفظ صحیح مسلمفي و .لمغازيكتاب ا، .."ت طائفتان منكمإذ ھّم"باب 

، ٣/١٥٥٢وھو في شرح الكافیة  . باب ذكر النھي عن إتیان الجماعة آلكل الثومرواه أبو ھریرة،، ١٨٧١رقم ب  في األوسط البن المنذر الحدیث- ١٥
َبات ، ِلَأنِّي َرَأْیت َمْن َخفََّفُھ ُثمَّ ِاْسَتْشَكَل َعَلْیِھ ِإْثَوِإنََّما َنبَّْھت َعَلْیِھ.  ِبَتْشِدیِد ُنون ُیْؤِذَینَّا ُھَو:" قائًال٥/٤٩ على مسلمنّبھ النووي في شرحھ و. ٤/١٦٥وھشا 

 ".اْلَیاء َمَع َأنَّ ِإْثَبات اْلَیاء اْلُمَخفََّفة َجاِئز َعَلى ِإَراَدة اْلَخَبر
َمْن َأَكَل ِمْن َھِذِه : " بلفظ، باب نھي من أكل ثومًا أو بصًال أو نحوھما، كتاب المساجد ومواضع الصالة،٥٦٣ برقم صحیح مسلمفي  الحدیث - ١٦

َمْن َأَكَل ِمْن َھِذِه الشََّجَرِة َفَلا ُیْؤِذیَنا :"  بلفظ.، مسند أبي ھریرة٧٥٧٣رقم مسند اإلمام أحمد بوفي  ."ِجَدَنا َوَلا ُیْؤِذَینَّا ِبِریِح الثُّوِمالشََّجَرِة َفَلا َیْقَرَبنَّ َمْس
 ٣٠ وفي موطأ اإلمام مالك برقم ".ا ُیْؤِذیَنا ِبِریِح الثُّوِمَفَلا َیْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا َوَل: ، مسند أبي ھریرة، بلفظ٧٥٩٩ برقم  أیضًاوفیھ ".ِبَھا ِفي َمْسِجِدَنا

  ".ْب َمَساِجَدَنا ُیْؤِذیَنا ِبِریِح الثُّوِم َھِذِه الشََّجَرِة َفَلا َیْقرَمْن َأَكَل ِمْن:"بلفظ
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  : تنبيهان   

   لَ": ١رح الكافيةـ قال يف ش:لاألومخيالف يف الش رط املذكور غريالكسائي ".  ٢وقال املرادي: "ِسوقد نب 
نيذلك إىل الكوفي" .  

ـ  و ةُهي صـح  ه بعد الن   شرطَ ، كما أنّ  "لْعفْ ت إنْ" وضع   ةُ صح  بعد األمرِ  مِ اجلز /شرطُ: ٣اينالثّ    ال  إنْ" عِض 
فْتلْع"، فيمتنع  اجلز أَ" : يف حنو  مِسحإلَ ن ال أُ  ي ِسحإليك ن " إنْ" :ه ال جيوز  ، فإن ت ِسحإلَ ن ال أُ  ي ِسح؛" إليـك  ن 

مناسبٍلكونه غري .يوهم إجراَء٤سهيل وكالم الت خالف ٥. فيه الكسائي   

 ]اَألمإنْ كَـو ـرانَ بِغـر افْـيالَـفَ لْـع      صنـ تج ـبابـوه مزجاقْـو ـهالَـب[  

مع ) تنصب جوابه ...فَالَ (،هم غريِ  أو باس  ،لٍع أو باسم ف   ،رِ اخلب ظ بلفْ  كانَ بأنْ) واَألمر إنْ كَانَ بِغري افْعلْ    (   
:  بإمجاع، وذلك حنـو قولـه تعـاىل        :٦ قال يف شرح الكافية    ،هاعند حذف ) وجزمه اقْبالَ  (،م كما تقد  ،الفاء

﴿تؤماِهللا بِ ونَن و رسوله و تجاهونَد ف  أَ بِ  اهللاِ يلِبِي سموكُالم أَ وكُِسفُنذَ م كُلم خ يكُ لَ ركُ  إنْ م نتم ت لَعونَم  ي غفر 
  :٨ وقوله،"يهلَ عبثَ ياًري خلَع فَؤر امى اَهللاقَتا": ٧م، وقوهل]١٢- ١١: ٦١فالصسورة [﴾مكُلْخدي ومكُوبن ذُمكُلَ

١٢٣ – ]شا جي كُلَّمقُولـووج أتـاشكَ  ]   تـمـانمحت ـكسي أَو تــدرِيتيـح  
  ."ففُاكْ"، و"يتباثْ"، و"قِتيل"، و"وانآم":  املعىن، فإنّ"اس النمِن ي احلديثُكبسح": ٩وقوهلم

  : ١٠تنبيهان   

   ـاز الكس ـ أج :لاألو١١ائي الن بعد الفاء املُ   صب ـها اس  بِ ابِجحنو  أمرٍ ١٢]فعل[ م : "صه"  مبعىن  ، أو خرب 
 يف  ١٤ عصفور ه ابن  لكن أجاز  . جبواز ذلك   انفرد  الكسائي  أنّ ١٣ وذكر يف شرح الكافية    ."كبسح" : حنو األمرِ

                                                
 . بتصرف یسیر٣/١٥٥٣ - ١
 .٤/١٦٨٥ وكذا ذكر في االرتشاف .٢/١٤٤ مر - ٢
 .٢/١٤٤ التنبیھ بتمامھ في مر - ٣
٢٣٢ - ٤.  
 ."انتھى" زیادة  ط، وصفي - ٥
٣/١٥٥٣ - ٦.  
 .٤/٦٤  للكافیة، وشرح الرضي٣٣٣، والمفصل ١/٤٥٢والقول في الكتاب . "قولھ" في ط، وص- ٧
اج ، والت٢/٤٣٨، وزھر، والخزانة ٤/٤١٥، والمقاصد ١/٢٥٨، وأمالي القالي ٩ البیت من الوافر، لعمرو بن اإلطنابة في حماسة البحتري - ٨
:  وجشأت وجاشت.٢٤٣/ ٢زھر و، ٢٨٤مكو و، ٦/٧٩شا و، ٤/١٦٦ھشا و، ٢/١٤٥ورد في مر . ٣/٣٥وھو بال نسبة في الخصائص ). جشأ(

تمتدحین بالصبر والشجاعة، أو تلقین فاثبتي  ودعتني للفرار من المعركة، قلت لھا جزعًا وكرھًاكلما ثارت نفسي وتفرقت : یرید. ثارت وتفرق أمرھا
  .ستریحین فیھموتًا ت

   .اسم فعل أمر" مكانك"جزم الفعل المضارع الواقع جوابًا للطلب بعد حذف الفاء؛ والطلب ھو : تحمدي، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
  .٢/٣٩٧، والھمع ٤/١١٨، وشرح الرضي ٢/١٦٣، واألصول ١/٤٥٢ القول في الكتاب - ٩
 .١٤٦-٢/١٤٥ التنبیھان في مر - ١٠
والمساعد ، ١/٥١١وشرح التسھیل للمرادي ، ٤/١٦٦٩، واالرتشاف ٤/٦٤، وشرح الكافیة للرضي ٤/٤٧یل البن مالك  شرح التسھانظر - ١١
٣/٩٨.  
 . ط، وصزیادة من - ١٢
٣/١٥٥٣ - ١٣.  
  . ١/٢٦٧، والمقرب ٢/١٥٠شرح الجمل البن عصفور  - ١٤

  
  أ/٢٦٠
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 مـا    به الكسائي  ذي انفرد  فالّ .١ي جن  هشام عن ابنِ    وحكاه ابن  ،قتش املُ لفعلِ وحنوه من اسم ا    "الِزن" جوابِ
  . سوى ذلك

   ".ة اجلنهلَخدي فَدي لز اُهللارفَغَ" : حنورِ عليه باخلبعاء املدلولِ الد جوابِب أيضاً نص٢ أجاز الكسائي:اينالثّ   

  )بـي ينتِسـا إلَى التمنـبِ مـنصـ كَ     بـصـا نـجاِء في الرـوالفعلُ بعد الفَ( 

    ٣اءوفاقاً للفر،   لَ﴿:  عن عاصمٍ   حفصٍ ٤ كقراءة ،اعاً لثبوت ذلك مسلِّعأَ ي ـ ب ـ  األَ غُلُ ـسباب َـ  أ ـسباب 
السموطَّأَ فَ اتل٣٧-٣٦: ٤٠غافرسورة  [﴾ع[ لَ﴿: ٥، وكذلكلَّعه ي ىكَّز  َأ و كَّذَّ يفَ ر تفَنعكْ الذِّ هىر﴾]  ٤-٣: ٨٠عـبس سورة[ ،

  :٦اءاجز أنشده الفر الروقولُ

١٢٤ -وفرلَّ صع /ورِ أو دها الدهالت  

     لْـتـدا اللَّمنلَةَـن نـ مـمهاـات  

    سفْــفَتالن رِيحـتهاتفْرز نم اـس  

    ا أن٧ّنيومذهب البصري اَءـجلرليس له جواب منصوب ،لُ وتأووا ذلك مبا فيه ب٨ وقـول أيب موسـى  .دع :
"أَوقد شربهلَ"ى ا معنيت"م قَن طَّأَفَ﴿أ رلع﴾ن اًبص"فْ يقتضي ت٩يالًص.  

  : ١٠تنبيه   
   القياس جواز  جوابِ مِ جز  الت رج  ي إذا سقطت   الفاء عند م ن  أجاز الن صوذ .ب   ١١كر يف االرتشاف ه قـد    أن
سمعاجلز مبعد الت روهو يدلُّ.يج على صح ة ما ذهبانتهى. ١٢اء إليه الفر.   

                                                
 .٣/٩٨، والمساعد ٢/١٤٥، ومر ٤/١٦٦٩ االرتشاف  حكاه ابن ھشام الخضراوي عن ابن جني وكذا نقل في- ١
والمساعد ، ١/٥١١وشرح التسھیل للمرادي ، ٤/١٦٧٠، واالرتشاف ٤/٦٣، وشرح الرضي للكافیة ٤/٤٢ شرح التسھیل البن مالك انظر - ٢
٣/٩٨.  
االرتشاف ، و٣/١٥٥٤شرح الكافیة و ،٣/٩،٢٣٥ معاني القرآن للفراء  في وموافقة ابن مالك لھمذھب الفراء ومن وافقھ من الكوفیینانظر  - ٣
 .٢/٢٤٣، وزھر ٣/٨٨، والمساعد ٤/١٦٧، وھشا ١٤٦/ ٢ومر ، ٤/١٦٧٣
  ." والباقون بالرفعروایة حفص بالنصب،:"٥٧٠ السبعة - ٤
ھ الذكرى  وقرأ عاصم وحده فتنفَع،ھ الذكرى رفعًاقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائى وأحسب ابن عامر فتنفُع :"٦٧٢السبعة  -٥

 ".ًانصب
وشرح ، ٣/١٥٥٤وشرح الكافیة ، ١/٣١٦وھو بال نسبة في الخصائص . ٢٣٥، ٣/٩ده الفراء في معاني القرآن ـأنش الرجز مجھول القائل، - ٦

 وصروف .٤٩١وسیو ،٣٥٤ وجز،٦/٨٤شا و، ٦٨٥ورد في نا . ٤/٣٩٦، والمقاصد )زفر(، واللسان ٢٠٦، والمغني ٤/١٢٨الشافیة للرضي 
  .الشدة: واللمة. من اإلدالة وھي الغلبة: دلننات. وادث الدھر ونوائبھح: الدھر ودوالتھا
  . ومن تابعھنصب الفعل المضارع بعد الفاء في الرجاء وفاقًا للفراء: فتستریَح، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 ٢/٢٤٣وزھر ، ١٤٦/ ٢ومر ، ٤/١٦٧٣االرتشاف  انظر مذھب البصریین في - ٧
ونسب ابن ھشام . ١٤١  إلى أبي موسى الجزولي، وذكره الشلوبین في التوطئة٢/١٤٦، وفي مر ٥٨١في الجنى الداني نسب المرادي القول  - ٨

 تشبیھًا الترجي، جواب على بالنصب ﴾فأطلع﴿ أشار إلى قراءة ٤/١٦٧ إلى الزمخشري؛ غیر أن الزمخشري في كشافھ ٣٧٩القول في المغني 
عیسى بن عبد العزیز النحوي، والجزولي ھو  .واهللا أعلم. لفظھ لھ، فلعل الصواب أنھا ألبي موسى الجزوليولم أقف على القول ب. بالتمني للترجي

. ھـ ٦٠٧ توفي سنة .نھا تسمى بالقانونإ : قال عنھا في كشف الظنون؛اشتھر بمقدمة في النحو سماھا الجزولیة اھتم بھا العلماءمن أھل مراكش، 
 .٥/١٠٤، واألعالم٢/١٨٠٠، وكشف الظنون٢٢٦لغة البو ،٣/٤٨٨ وفیات األعیان انظر

  ."فعل بعد الفاء في جوابھ وإال فالوھو أن الترجي إن ُأشرب معنى التمني نصَب ال:"٣/١٣٩٩ في صب- ٩
  .٢/٢٤٣، وزھر ٢/١٤٧ انظر مر- ١٠
٤/١٦٧٣ - ١١. 
 ."من نصب الفعل بعد الفاء في جواب الترجي، ألن الجزم فرع النصب:"٣/١٣٩٩ في صب- ١٢

  ب/٢٦٠
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 )لَى اسإنْ عـوـمٍ خعصٍ فـالطـلٌ عف      ـ تبصـن ـتـابِـ ثَ"أَنْ"هحنـاً أو مفذ(  

)   فلٌع( ر فع يابة بفعلٍ  بالن رٍ مضم يفس ه الفعلُرو،ه بعد )تنصبه(جواب رط، و الش)ْ(  فاعلُ بالفتحِ)أنتنصهب( ،
   .رورةكون للض عليه بالسفق عليه وفطْ ع)فذحنم(، و)أنْ( ن م حالٌ)اًتابِثَ(و

ـ   بِبصن كما ي-وهي مخسة- مضمرة جوازاً يف مواضع "أنْ"ـ ب الفعلُ بنص ي :أي    اً يف ها مـضمرة وجوب
مخسة مواضع،١ت وقد مر .  

   ها كونٌ م إذا مل يسبقْ   بعد الالَّ :  اجلواز  من مواضعِ  لُفاألو ماضٍ  ناقص  منفي ،  وقد  ،"ال"ـ ب  الفعلُ  ومل يقترن 
سبوإنْ(:  يف قولهقع دٱ "أنْ"ـ ف"ال" ...معلْمهِظْ مراً أوم ض٢)اًرم.   

ـ   لَـ الفع فطع ت وهي أنْ ؛   ذا البيت  ةراد الباقية هي املُ   واألربعةُ    ـ  مٍـ على اس  هـذه    بأحـد  ٣الصٍـ خ
  :٥، حنو قوله"مثُ" والفاء و"وأَ" و،الواو: ٤احلروف

  ]فُوفــسِ الشـبن لُـب إيلَّ مـأَح[      يـر عينِـقَـاَءة وتـبـس عب لَلُ– ١٢٥

ـ حو﴿ على   اًـفطْ ع بِص بالن ،افعٍـ ن  غريِ ٦ يف قراءة  ،]٥١: ٤٢الـشورى سورة  [﴾الًوـس ر لَـسر ي وأَ﴿: وحنو ، ﴾اًي
  :٧وحنو قوله

١٢٦ -قُّـ لَوالَ تـوعتعـ مـ فَريضـأُره      ]ـمأُوث تـا كُن إِرابـتاًـرلَى تع بِر[  

  :٨وكقوله

١٢٧ -قَتي وـ إني سلَـلقأَع ـلَيكاً ثُمـكَالثَّ       هلَم برضـورِ يقَـا عالب ـافَتر  

                                                
 أو النفي بعد الم الجحودو. )٩٣ص (التي تكون بمنزلة الم التعلیل" كي"بعد : ؛ وھيمضمرة وجوبًا في خمسة مواضَع" أْن"ُینَصُب الفعُل بـ - ١
. )١٠٨ص ("إال أن"أو " كي"التي یصلح في موضعھا " حتى"وبعد . )١٠٦ص ("إال"أو " حتى"التي یصلح في موضعھا " أو"وبعد . )١٠٤ص(

  .)١١٥ص (واو المصاحبة، تتبعھا )١١١ص ( جواب نفي أو طلبفاءوبعد 
  .١٠٣ ص - ٢
  ." یكون في تأویل الفعل وھو الجامدأي من شائبة الفعلیة بأن ال:"٣/١٤٠٠ في صب- ٣
  ."األربعة" زیادة  ط، وصفي - ٤
، ٢/٢٧وھو بال نسبة في المقتضب . ٤/٣٩٧اصد ، والمق٤/٩٠، والدرر ٨/٥٠٣ البیت من الوافر، لمیسون بنت بحدل في شا، وزھر، والخزانة - ٥

، ٣١٣وجز ، ٢٨٥مكو و، ٦/٨٨شا و، ١٣٥/ ٤جا و، ٢/٣٥٨عق و، ٤/١٦٨ھشا و، ٢/١٤٧مر و ،٦٨٦ورد في نا . ٣/١٥٥٧وشرح الكافیة 
  .٤٧٨سیو و، ٢/٢٤٤زھر و

 .و المعیة المسبوقة باسم خالصالمضمرة جوازًا بعد وا" أن"نصب الفعل المضارع بـ: وتقرَّ، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 .٥٨٢ انظر السبعة . قرأ نافع  وابن عامر برفع الالم وقرأ الباقون بالنصب- ٦
ورد في نا . ٤/٩٢، والدرر ٢/٤٠٤، والھمع ٤/٣٩٨المقاصد ، و٣/١٥٥٨شرح الكافیة قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في ، البسیط البیت من - ٧

: واإلتراب. المعترض للسؤال:  والمعتّر.٤٧٨سیو و، ٢/٢٤٤زھر ، و٣١٣وجز ، ٢٨٦مكو و، ٢/٣٦٠ عقو، ٤/١٦٩ھشا و، ٢/١٤٧مر و ،٦٨٦
    .الفقر: والتَرب. الغنى

  . المضمرة جوازًا بعد الفاء المسبوقة باسم خالص" أن"نصب الفعل المضارع بـ:فأرضَیھ، وجھ االستشھاد: موضع الشاھد
. ٤/٩٣، والدرر )عیف(، وزھر، والتاج ٤/٣٩٩، والمقاصد )ثور(، واللسان ١٨/١٣٨عمي في األغاني  الخثة البیت من البسیط، ألنس بن مدرك- ٨

 ،٣١٤ وجز ،٢٨٦مكو و، ٦/٨٨شا و، ٢/٣٥٩عق و، ٤/١٧٠ھشا و، ٢/١٤٧مر و، ٦٨٦ورد في نا . ٣/١٥٥٨وھو بال نسبة في شرح الكافیة 
والبیت قالھ الشاعر بعد قتلھ للسلیك بن . كرھتھ: وعافت البقر الشرب. الرباط: قالقامھ على إحدى رجلیھ، والع أ:وعقلھ .٤٧٨سیو و، ٢/٢٤٤زھر و

  . السلكة
  .اسم خالصبالمضمرة جوازًا بعد ثّم المسبوقة " أن"نصب الفعل المضارع بـ: ثم أعقَلھ، وجھ االستشھاد:موضع الشاھد
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  واجب "بضفيغ" ،"ابب الذُّ /دي ز بضغي فَ رائالطَّ":  حنو لِذي يف تأويل الفع    االسم الّ  ن م واالحتراز باخلالصِ    
الّ"أويل  ـ يف ت  "ائرـالطّ"  ألنّ ؛عفْالر ١"ذي يطري. وم ن    ٢م العطف على املصدر املتوه، فإن     ه جيب فيه إضـمار 
  .  ٣ كما مر"إنْ"

  : ٤تنبيهات   

   لاألو: ما قال  إن: )لَع ل ومل يقُ  )مٍى اس: "ى مصدرٍ لَع"   ليشملَ ؛هم كما قال بعض  ذلك ال    فإنّ ،٥ املصدرِ  غري 
به، فتقولخيتص : "لوال زيدوي ِسحإلَن لَي كْلَهت" .  

  . ما هو املصدر يف احلقيقة إن املعطوف فإنّ،)فط عفعلٌ(: ز يف قولهوجت :اينالثّ   

   . يف غريهاعمس إذ مل ي، األربعةه األحرف ومراد،٦أطلق العاطف: الثالثّ   

 )شـوـذَّ ح أَنْ"ذْف"ي سف بصنىـ وو      ـ مـا مفَاقْب لْـرم هنـ مىـا عولٌ رد(  

ـ    منه إالَّ  لُبقْ ال ي  ،اذٌّـصب يف غري املواضع العشرة املذكورة ش      ع الن  م "أنْ" ف حذْ :أي    ـ   ما نقلَ دول ه الع
ـ ع باملُ عمــست" ٩ و ،٨"اـهرفح ي هرـم"، و ٧"كذَخأْـي  قبلَ ص اللِّ ذخ": كقوهلم يدي ـ  خ ـ  رـي م أنْ ن  

ـتربعضهم ١١راءةـ، وق ١٠"اه  :﴿لْب قْ نذاحلَ بِ فق لَ ع ـى البفَ لِاط يدمغـ [﴾ه ـ  ،]١٨: ٢١األنبيـاء ورة  ـس راءة ـ وق
فَ أَلْقُ﴿: ١٢نِـاحلسغياِهللار أْ تمري أَونعبسورة [﴾د١٣ ومنه قوله،]٦٤: ٣٩مرالز:  

  دت أَفْعلَهـد ما كـ بعيـونهنهت نفِْس     ] دلَهـا خباسـةَ واحـر مثْفَلَم أَ[ -١٢٨

  

                                                
 ."وصلتھا في تأویل الفعل" أل"ألنھ صلة :"٣/١٤٠١ في صب- ١
س بموجود، ـألن المتوھم لی:"٣/١٤٠١وفي صب  .بنصب الفعل بعد الفاء" نحو ما تأتینا فتحدَثنا:" ازيـ عن ابن غ٢/١٤٨ـیة مرش في حا- ٢

 ."والمراد اسم خالص موجود ألنھ المتبادر من قولنا اسم خالص
  .٢/٢٤٥، وزھر ٢/١٤٨وانظر الكالم السابق في مر  .١١٣ في ص - ٣
  .٢/١٤٨ر  التنبیھات بتمامھا في م- ٤
 ".كاسم الذات :أي:"٢/١٤٨ في حاشیة مر - ٥
  ."العاطفة"١ في ط- ٦
 .، وھو من أمثال المولدین١/٢٦٢، ومجمع األمثال ٨٣٩القول في المغني  - ٧
  .١/٢٧٠ المقرب  القول في- ٨
  ."وقول بعضھم" في ط، وص- ٩
 .١/١٢٩مجمع األمثال ، و٢/٢٢٩انظر الكتاب . ت قبیح الصورة قالھ المنذر بن ماء السماء لما رأى شقة بن ضمرة إذ كان حسن الصی - ١٠
 ."قرأ عیسى بن عمر بنصب الغین:" ٧/٤١٦ في البحر المحیط - ١١
. ھـ١١٠ توفي سنة .بن یسار البصري، أبو سعید القارئ التابعي، إمام أھل البصرة ، وحبر األمة في زمانھھو االحسن  و.٩/٢١٨البحر المحیط  - ١٢

  .٢/٢٢٦، واألعالم ٢/٦٩ألعیان انظر وفیات ا
، ولعامر بن جوین الطائي في )خبس(ان والتاجـ، ولھ أو لعمرو بن جوین في اللس٤٧١ البیت من الطویل، المرئ القیس في زیادات دیوانھ - ١٣

ولعامر ، ٢/٥٦١نصاف ولعامر بن الطفیل في اإل، ٤/٤٠١، وشا، والمقاصد ٥/١٩٤ )ملكان (، ومعجم البلدان٨/٦٩، واألغاني ١/١٥٥الكتاب 
 .٢/٢٤٥زھر و ، ٣١٥ وجز ،٢٨٦مكو و، ٦/٩٢شا و، ٢/١٤٩مر و ،٦٨٨ورد في نا . ٣/١٥٥٩وھو بال نسبة في شرح الكافیة . الھذلّي في زھر

  .ھا وكففتھاتزجر: ونھنھت نفسي. الغنیمة أو الظالمة: والخباسة
   .المحذوفة  للضرورة" أن"نصب الفعل المضارع بـ: ھ، وجھ االستشھادأفعل: موضع الشاھد

  أ/٢٦١
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  : ١تنبيهات   

   أفهم كالمه أنّ   :لاألو   ذلك مقصور   ـ على الس   ح يف شرح الكافيـة      ، عليه ماع ال جيوز القياس٢ وبه صر، 
ويف القياسِ" :٣سهيلوقال يف التعليه خ الف" .  

  . ٥مهقَافَ ونون وم الكوفي٤ أجاز ذلك:اينالثّ   

ه  فإن ،سهيل كالمه يف شرح الت     وهو ظاهر  .س بشاذٍّ  لي  الفعلِ عِ مع رفْ  "أنْ"  حذف ه يشعر بأنّ   كالم :الثالثّ   
ـ " :٦، قال]٢٤: ٣٠ومالرسورة [﴾اًعمطَ واًفو خقر البمكُيرِ يهات آي نمو﴿:  منه قوله تعاىل   جعلَ ـ "ـف رِيكُيصـلةٌ "م  

ـ  ب فذ فإذا ح  ،عيف ض  عاملٌ ٧رفح"أن"  ألنّ  وهذا هو القياس   . مرفوعاً "مكُيرِي"  وبقي تفَذ ح "أنْ"ـل  لَطُ
   . هذا كالمه."هعملُ

:  منه قوله تعـاىل لَع وج،هبِ دون نص   الفعلِ ع ورفْ "أنْ" ف حذْ ازأج/،٨نـ أيب احلس  ذي قاله مذهب  وهذا الّ    
   .]٦٤: ٣٩مرالزسورة [﴾دبعي أَونرمأْ ت اِهللاريغفَ أَلْقُ﴿

    حذْ  إىل أنّ  وذهب قوم م "أنْ" ف قصور  على الس  طلقاًماع م،  فال ي فَرع  وال ي نصبعد احلذْ  ب إالَّ ف ما س مع. 
وإليه ذهب متأخقيل.٩و املغاربةر :حيح وهو الص .  

   ابعالر :  ما ذكره محذْ  أنّ ن أنْ" ف" والن صب    ؛ ليس على إطالقه   ذٌّ شا  يف غري ما مر ل ه يف قولـه يف  ا ستعرفُم
 ١٠ . إخل)...نرِتقْ ي إنْاز اجلَدع بن ملُعوالف(: زمباب اجلوا

                                                
 .٢/١٤٩ التنبیھات بتمامھا في مر - ١
٣/١٥٥٩ - ٢.  
٢٣٣ - ٣. 
 .القیاس:  أي- ٤
وشرح ، ٤/١٦٩٠، واالرتشاف ٤/٥٠شرح التسھیل البن مالك و ،)٧٧( المسألة ٢/٥٥٩وانظر اإلنصاف . من وافقھم من البصریین: ي أ- ٥

  .٢/٢٤٥، وزھر ٣/١١٠والمساعد ، ١/٥١٩التسھیل للمرادي 
 .١/٢٣٤  البن مالكتسھیل الشرح - ٦
 .، وكذا في المصدر"ألّن الحرف" في ط، وص - ٧
  .١/٥١٩، وشرح التسھیل للمرادي ٤/١٦٩٠ في االرتشاف ذكر كما - ٨
  .٤/١٦٩٠ ھو مذھب أبي حیان وأصحابھ المتأخرین كما صرح بذلك في االرتشاف - ٩
  ."انتھى" زیادة  ط، وصفي - ١٠

  
  ب/٢٦١
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ـعامـلُ الْـومِـجز  

  
  ]"اـلَم" و"لَم"ـذا بِـهك لِـفعي الـ ف       اـزمـع جـ ضاًـبـالـ طَ  والَمٍ"الَ"ـبِ[

ـ   مفعولٌ )ماًزج(١ و ،ر املستت )عض( من فاعل     حالٌ :)باًالطَ( )في الْفعلِ ... ضع جزما  اً والَمٍ طَالب  "الَ"ـبِ(  .ه بِ
   . املضارع الفعلَتانلبي الطّم والالَّ"ال" م جتز:أي

ال"ا أم"الَ﴿: هي حنو فتكون للنت رِش١٣: ٣١لقمان سورة [ ﴾ِهللاا بِك[الَ﴿:  حنوعاِء، وللدت ؤذْاخان﴾ ] ٢٨٦: ٢البقرة سورة[.   

ا الالَّ وأمم  حنو رِ فتكون لألم  :﴿لينف٧: ٦٥القالطّسورة  [ ﴾ق[ حنو عاء، وللد  :﴿لضِقْي لَ عين ا ربك﴾ ] سورة٧٧: ٤٣خرف الز[ .
  . عاُء والد،هي والن، األمرلبِ حتت الطّوقد دخلَ

   .٢بعدها  املضارعيت ينتصبم الّ والالَّ،ائدةافية والز الن"ال"تني مثل لبيواالحتراز به عن غري الطّ

وقد أشعركالم ه أنهما ال جيزمانف ٣هل، وندر قو"ال"، وهو كذلك يف مِكلِّملتي الَع:  

١٢٩-بـ الَ أَعربر راًـرِفَنواً حهعامداـ م        فَـمدـرع قَـاتارِـابِ أكْـلَى أعو  
  :٤وقوله

١٣٠-ـ إذَا منجرـا خمد نا مدعفَالَ ن قش       ـلَهاًدـا أبـ مهيف امـا اجلُـا داضرم  

  . مِ املتكلِّ غري املنهي ألنّ؛"جرخال ت" و"جرخال أُ" : حنورة بكثْ جاز إن كان للمفعولِ،نعم
                                                   

 .١ ط سقطت الواو من- ١
 .٢/١٥٠الكالم السابق منقول من مر  ومعظم ".ینتصب بعدھا المضارع:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ٢
وھو للنابغة الذبیاني في الكتاب ".  ال أعرفّن ربربًا حورًا مدامعھا    كأّن أبكارھا نعاج دّوار:" بروایة٧٥ البیت من البسیط، للنابغة الذبیاني في دیوانھ - ٣
، وزھر ٤/١٧٣، وھشا ٢/١٥١، ومر ٦٩٢ورد في نا . ٣٢٤، والمغني ٤/١٨٥٨الرتشاف وھو بال نسبة في ا. ، وزھر٤/٤٤١، والمقاصد ٢/١٥٠
جمع حوراء من الحور؛ وھو شدة بیاض العین في : وحورًا. القطیع من بقر الوحش كنى بھ عن النساء لحسن عیونھّن وسكون مشیھّن: والربرب. ٢/٢٤٥

والمعنى . جمع ُكور؛ وھو الرحل بأداتھ: واألكوار. جمع عقب؛ وعقب كل شيء آخره: واألعقاب. متتابعات بعضھا وراء بعض: ومردفات. شدة سوادھا
 أن الشاعر یقول ھذا لبني فزارة بن ذبیان یخوفھم من النعمان بن الحرب الغساني وكانوا قد نزلوا مرجًا لھ؛ ٢/١٥٠على ما ذكره األعلم في حاشیة الكتاب 

  . مسبّیاتال تقیموا بھذا المكان فأعرف نساءكم: یرید
 .  ناھیة، وھي نھي المتكلم، وذلك نادر" ال"ال أعرفن، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

، وھشا ٦٩٢ورد في نا . ، وزھر٤/٤٢٠، وللولید بن عقبة في المقاصد ٣٢٦، والمغني ٢/٥٣٣ البیت من الطویل، للفرزدق في أمالي ابن الشجري - ٤
  .tاألكول الواسع البطن، والولید یعرض بمعاویة : راضموالج. ٢/٢٤٦، وزھر ٣١٧، وجز ٤/١٧٤

  .لمتكلم، وذلك نادرلناھیة وجزم بھا، وھي نھي " ال"ء فال نعد، وجھ االستشھاد مجي: موضع الشاھد
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ا الالّ وأم م فجزمها لفمِي املتكلِّلَعني للفاعلِ مبنيجائز عة يف الس،ـ قُ": ١، ومنهه قليلٌ لكن ـ ُألوا فَوم ـ لِّ لَص  ،"مكُ
﴿لْونحلْم طَ خاكُايلُّ وأقَ .]١٢: ٢٩العنكبوت  سورة  [ ﴾م  منه جزم  ها فالفاعلِ لَع  بِاطَ املخأُ كقراءة بـ فَ﴿: ٢ وأنسي  كلذَبِ
  عن هذا بفعلِتغناُء االس واألكثر/."مكُافَّصوا مذُخأْلت": ٣ والسالم، وقوله عليه الصالةُ  ]٥٨: ١٠يـونس   سورة  [ ﴾واحرفْتلْفَ

  .٤األمرِ

   :تنبيهات

٥لُاألو: زعم  هم أنّ  بعض الطّ "ال" لَ أص لبية زِ  األمرِ  الم يدت  عليها ألف  فانفتح ت.  ٦هم وزعم بعض ال"هـا    أن" 
افيةُالن،األمرِ بعدها بالمِ واجلزم م ضقبلَرةًم ها، وحفَذال اجتماعِ كراهةَت فْ يف اللَّنيِمومها ضعيفان.ظ  .  

  :٨ا قوله وأم.ها وجمزوم"ال" بني لُصفْ ال ي:٧اينالثّ

  لمِـك تظْـق قَومـ والَ ذَا حـزٍزِيـع        المٍـا الَ تخشع لظَـالُوا أخانـ وقَ-١٣١

  . "برِض تموال الي" : من الكالم حنو يف قليل٩ٍهم بعض وأجاز.فضرورةٌ

ها بعـد  ينك وتس."مثُ" و والفاِءها بعد الواوِكين وجيوز تس.١١ةٌغها لُحت، وفَر الكسةلبي الطّمِ الالَّ حركةُ :١٠الثُالثّ
  .  ذلك١٢ زعمنمالفاً ل خ، وال ضرورة، وال قليلٍ،"مثُ" د بع بضعيف وليس.هايكرِح تن م أكثر والفاِءالواوِ

  

                                                   
  .ة، باب الصالة على الحصیر، كتاب الصال٣٧٣  الحدیث في صحیح البخاري برقم - ١
  .١/٣١٣، والمحتسب ١/٢٦٩، وإعراب القراءات السبع وعللھا ١٨٢، والحجة البن خالویھ ١/٤٦٩ معاني القرآن للفراء - ٢
، باب استحباب رمي جمرة العقبة ١٢٩٧برقم " لتأخذوا مناسككم:"في صحیح مسلم بلفظقد ورد مثلھ و . في كتب الحدیثلم أقف على الحدیث بلفظھ - ٣

أخذوا لت ": بلفظھ المستشھد بھوورد الحدیث.  ، باب رمي الجمار، كتاب المناسك١٩٧٠كذا في سنن أبي داود برقم . ًا، كتاب الحجیوم النحر راكب
، ونا ٣/١٥٦٦، وشرح الكافیة ٢٨٠، وأسرار العربیة ٩٣وكتاب الالمات ، ١/٤٧٠ن للفّراء ومعاني القرآ، ٢٦٧لخلیل في الجمل المنسوب إلى ا" مصافكم
  . ٢/٢٤٦، وزھر ٢٩٧، والمغني ٤/١٧٥، وھشا ١١١، والجنى الداني ٢/١٥٥، ومر ٤/٨٤شرح الرضي على الكافیة ، و٦٩٠

  .٢/١٥١ الكالم السابق مستفاد من مر - ٤
 .٢/٢٤٦، وزھر ٣٠٠، والجنى الداني ١٨٥٨-٤/١٨٥٧وانظر االرتشاف . ١٥٢-٢/١٥١ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ٥
وھو الكسائي . ٥٤١-٢/٥٤٠، والسیوطي في الھمع ٣٢٧ وابن ھشام في المغني ،٢/١٥٢، ومر ٣٠٠قال المرادي في الجنى الداني  ھو السھیلي كما - ٦

 .٢/٢٤٦كما قال األزھري في زھر 
 .٢/١٥٢ انظر مر - ٧
، ٣/١٥٧٨ بال نسبة في شرح الكافیة وھو ".وقالوا أخانا ال تضعضع لظالم: " بروایة١٥٦للمخبَّل السعدي في حماسة البحتري ،  البیت من الطویل- ٨

  . ال تظلم ذا حّق قومك: وذا بمنى صاحب، والمقصود. ٢/١٥٢في مر ورد . ٥/٦٣، والدرر ٢/٥٤١، والھمع ٤/٤٤٤والمقاصد 
  .مھا، وھو ضرورةوومجز" ال"، وجھ االستشھاد الفصل بین  تظلمال ذا حق قومك: موضع الشاھد

  .٢/١٥٢، ومر ٤/١٨٥٨ انظر االرتشاف - ٩
  .١٢٢-٣/١٢١، والمساعد ١٥٣-٢/١٥٢، ومر ٤/١٨٥٥، واالرتشاف ٢٣٥، والتسھیل ٣/١٥٦٤، وشرح الكافیة ٢/٢١٩ انظر األصول - ١٠
 ،١/٢٨٥ انظر معاني القرآن للفراء .ما على التقیید بفتح حرف المضارع بعدھا، أو باالستئنافإذلك لغة إما على اإلطالق، و وروایة . ھي لغة ُسَلیم- ١١

  .٢/٢٤٧، وزھر ٣/١٢١، والمساعد ٢/١٥٢، ومر ٤/١٨٥٥واالرتشاف 
سورة [﴾ثّم لـَْیْقَطْع﴿في ضرورة الشعر، وال یجوز في الكالم، وإن كان حمزة قد قرأ " ثّم"إسكانھا مع : قال خّطاب الماردي:"٤/١٨٥٥ في االرتشاف - ١٢

  ".ھىانت.  بسكون الّالم؛ ألنھ لم یكن لھ علم بالعربیة]١٥: ٢٢الحّج

 أ/٢٦٢
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الر١ابع:ت ذَحفالم رِ األمويبقى ع ها، وذلك علُملى ثالثةأض بٍر :  

كثريرِطَّ م؛دفُذْ وهو حقَ بِ أمرٍها بعدلْقُ﴿:  حنو،لٍول عبادالّي ذينآم نوا يقيم٣١: ١٤إبراهيم سورة [ ﴾الةَوا الص[.   

  :٢ كقوله،رٍ أم غريِ قولٍها بعدفُ وهو حذْ؛تيارِ يف االخ جائزوقليلٌ

                اـه دارهـيوابٍ لَدـ لب٣لْتـ قُ-١٣٢

   يـ ف٤َذَنْـتإنمي حوـهجـا وهاـار  

 قال املصن٥ف :"وليس م ؛راًطَض لت نِكُّم ه ميقولَ  أنْ ن : ا يقولَ  أنْ وليس لقائلٍ ": ٥ قال ،"نْذَي : ه  ذا من  كنيِ تـس 
املتحرك يكونَ لى أنْ ، ع  الف لُع م ستاًقّح فَ عِفْ للر كِّسن اض طألنَّ ؛اًارر  اجِ الرز  لو قصد  فْ الرع لتو لَص إليه  م ستعن  اًينِغ 
   ."ين إ٦ِنُذَئْت" : فكان يقولُ؛الفاِء

  :٧ كقوله،هالفخ وال بِرٍ بصيغة أملٍو قَمِ تقد دونَف وهو احلذْ؛طرارِ باالضصوصخ موقليلٌ

١٣٣-محـ مدـفْ تفْدن فْـسكُلُّ ن سٍـك       ]ـإذَا مـفْـا خم ـتأم ـنب٨]االَـرٍ ت  

  :٩وقوله

١٣٤-سقَـ فَالَ تب ينلْ مطـتمي وـائتيـد      لَككُـوي ـنلْخيل ـننـرِ ميصن ـك١٠"ب/  

                                                   
انظر اإلنصاف . وحذف الم األمر وبقاء عملھا في غیر الشعر، لیس مذھب الجمھور، كما نص بعض النحاة. ١٥٤-٢/١٥٣التنبیھ منقول من مر  - ١
  .٩٩-٦/٩٧، وشا ١٥٤-٢/١٥٣، ومر ١٥٧١-٣/١٥٦٩، وشرح الكافیة ٢/٥٤٧
، ٢٩٨، والمغني ١١٤، والجنى الداني ٢/٣٤٠نسبة في إصالح المنطق وھو بال . ٥/٦٢الدرر و ،٤/٤٤٤المقاصد   الرجز لمنظور بن مرثد في- ٢

  .٦/٩٩، وشا ٢/١٥٤ورد في مر . ٩/١٣والخزانة 
 .وھو قلیل في االختیار. تیذن، ووجھ االستشھاد حذف الم األمر وبقاء عملھا: موضع الشاھد

 ".فقلت" في األصل خالفُا للنسخ - ٣
  ".تئذن: "١ في ط- ٤
 .٣/١٥٧٠ شرح الكافیة - ٥
  ".تأذُن:"٢ في ط- ٦
، وألبي طالب أو ٥/٦١، وشا،  ولھ أو لألعشى أو لمجھول في الدرر ٤/١٢٥ البیت من الوافر، لحسان بن ثابت في شرح الرضي على الكافیة - ٧

 وكتاب الشعر للفارسّي ،٩٦، وكتاب الالمات ٢/١٧٥، واألصول ٢/١٣٢، والمقتضب ١/٤٠٨وھو بال نسبة في الكتاب . ٩/١١،١٤لألعشى في الخزانة 
، ٦/٩٨، وشا ٢/١٥٣، ومر ٦٩٠ورد في نا . ٤/٤١٨، والمقاصد ١/٢٧٢، والمقرب ٥٤٤، ٢/٥٣٠، واإلنصاف ٢/١٥٠، وأمالي ابن الشجري ٥٢

  .ھو الوبال أبدلت واوه تاء، وھو سوء العاقبة: والتبال. ٢/١٩٤وزھر 
 .ملھا اضطرارًاتفد، وجھ االستشھاد حذف الم األمر وبقاء ع: موضع الشاھد

 .  زیادة الشطر الثاني من ط، وص- ٨
، والجنى ١/٣٩٠، وسر صناعة اإلعراب ٢/٤٥٦، ومجالس ثعلب ١/١٥٩ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في معاني القرآن للفراء - ٩

  .الشاعر یخاطب ابنھ لما تمنى موتھو.  ٦/٩٨، وشا ٢/١٥٤، ومر ٦٩١ورد في نا . ٤/٤٢٠، والمقاصد ٢٩٧، والمغني ١١٤الداني 
  .یكن، وجھ االستشھاد حذف الم األمر وبقاء عملھا اضطرارًا: موضع الشاھد

 ".انتھى: " في ط زیادة- ١٠

 ب/٢٦٢
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 ملَ و دل ي ملَ ﴿:  حنو ،تنيِبيلَ الطّ مِ والالَّ "ال" مثل    املضارع  جيزمان "املَ" و "ملَ" : أي )"لَما" و "لَم"ـهكذا بِ (و   
يلَو٣: ١١٢ خالصاإلسورة  [ ﴾د[، ولَ﴿١ وم ا يالّ ُهللا ا مِلَع ذين ج اهد وا مكُنم﴾ ]  ولَ﴿،  ]١٤٢: ٣آل عمران   سورةم أْا يكُتم الّ لُثَ م ذين 

لَخوا مقَن بكُل٢١٤: ٢البقرة سورة [ ﴾م[.   

ويشكَرِتانيف احلر فية،واالخ باملضارعِصاصِت ،يفْ والن،بِلْ وقَ،مِ واجلزمعىن الف لِعللم ضي .  

لَ" وتنفردم" مبصاحبةالش رحنو،ط  :﴿لَنْإِو مفْ تفَلْع ملَّا بغرِت الَست٦٧: ٥ املائدةسورة [ ﴾ه[.   

  : ٢ كقوله،قِطْ النها حبالِي منفي نفْصالُ اته جيب فإن؛"املَ" ، خبالفها عن احلالِيفني مفْن  انقطاعِوجوازِ

  زقِـا أُمـمـي ولَــنِـأدرِكْـوإالَّ فَ        والً فَكُن خير آكلٍـ فَإنْ كُنت مأكُ-١٣٥

ومثَن ملَ":  جازمكُ يثُن و"انَ كَم ، تنعا "امكانَلَم ٣"يكن ثُم.   

لِوالفصبينها وبني جمزوم ٤ كقوله،طراراًها اض:  

  راُءـ الْم٥كـدرِكُـاسِ ينـن في الـتكُ       اـرينـتـن امـذَاك ولَم إذَا نحـ فَ-١٣٦

  :٦وقوله

١٣٧-هانِيغم تحفَـ فَأضاًارـا قهموسكَأنْ     اـ رلَم لٍـ سوى أهحالْو نـ مؤشِ تلِـه  

  

                                                   
 ".نحو" في ط، وص زیادة - ١
، والخزانة ٤/٤٩٠، والمقاصد ١/٢٠٤، وأمالي ابن الشجري ١/٣٩٩، والشعر والشعراء ١٨٥لممزق العبدّي في األصمعیات  البیت من الطویل، ل- ٢
وأمزَّق بالبناء للمجھول، وبھذا سّمي الممزَّق بصیغة اسم المفعول، واسم الشاعر شأس بن . أغثني قبل أن ُأقتل: وأدركني. ٦/١٠٠ورد في شا . ٧/٢٨٠

  . نھار العبدّي
 ". لم"بحال النطق، بخالف " لما"لما أمزق، وجھ االستشھاد اتصال نفي منفي : موضع الشاھد

 .٢/٢٤٧، وزھر ١٧٦-٤/١٧٥ انظر الكالم السابق في ھشا - ٣
لم تكن في الناس، و: إذا نحن امترینا متعلق بیدرك، األصل: وقولھ. ٩/٥، والخزانة ٣٦٦ البیت من الوافر، قائلھ مجھول، ورد بال نسبة في المغني - ٤

  .الجدال: والمراء. الشك:  واالمتراء.یدركك المراء، إذا نحن امترینا
  .للضرورة" یكن"وبین مجزومھا " لم"ولم إذا نحن امترینا یكن، وجھ االستشھاد الفصل بین : موضع الشاھد

 .بتسكین الكاف، أي بجزم الفعل وھو خطأ" یدرْكك: " في ص- ٥
، والخصائص ٤٦٠والشاھد لذي الرمة في البغدادیات ". فأضحت مبادیھا قفارًا بالدھا: "بروایة ٥٠٦ي الّرّمة في دیوانھ  البیت من الطویل، لذ- ٦
ورد في مر . ٣٦٧، والمغني ٢٦٩، والجنى الداني ٤/٨٢وھو بال نسبة في شرح الرضي على الكافیة . ٦-٩/٥، والخزانة ٢٠٣، وضرائر الشعر ٢/٤١٠
خالیة من : ودار قفر. إذا أقام فھو غان: جمع مغنى، وھو المقام، من غني بالمكان كرضي:  والمغاني.صارت: مغانیھا، أيفأضحت : وقولھ. ٢/١٥٥

  .عمر بأھلھ: وأھل المكان أھوًال من باب قعد .األثر: والرسم. أھلھا
  .للضرورة" ؤھلت"وبین مجزومھا " لم"لم سوى أھل من الوحش تؤھل، وجھ االستشھاد الفصل بین : موضع الشاھد
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 وهو .")ام(الً على مح" :٣، ويف شرح الكافية ")ال(الً على   مح": ٢سهيل قال يف الت ،   ا مزجى فال ي  غلْ ت  قد هاأن١و
أحسألن ؛ن "٤ تنفي املاضي كثرياً"امال"  خبالف" .وأنشداألخ ٥ه على إمهاهلا قولَفش:  

  ارِـون بِالْجـوفُـ لَم ياِءـلَيفَوم الْصـي       رتهمـلٍ وأُسـ من ذُهوارِسـ لَوالَ فَ-١٣٨

حلِوصرشرحِ يف أو بأن٦ّسهيلِ الت الر قومٍ لغةُفع  .  

  :٧ كقوله، عليها يف االختيارِفها والوقْ جمزومف حذْجبوازِ "املَ"وتنفرد 

  هـنـبـور فَلَم يجِـقُبـت الْـيادـفَن       اـمـ ولَاًءدـم بِـورهـئْت قُبـ فَجِ-١٣٩

 مـا   ، وهو أحسن  اهلْخا أد م ولَ : أي ؛"ام ولَ  املدينةَ تبارقَ": وتقولُ. داًي س : أي ؛ ذلك ءاً قبلَ د بِ نا أكُ م ولَ :أي
خرعليه قراءةُج م قَن ٨أر :﴿كُإنَّو لَال م امهنفِّيو١١١:١١هودرة سو[﴾ ٩لَي[،لَ" ذلك يف  وال جيوزم" .١٠ها قولُوأم:  

  ت وإنْ لَمِـلْـازِبِ إنْ وصـوم األعـ   ي  اـتودعتهـك الَّتي اسـظْ وديعتـ احفَ-١٤٠

   .فضرورةٌ

  

                                                   
 . بتصرف یسیر٢/١٥٦ الكالم اآلتي منقول من مر - ١
٢٣٦ - ٢. 
٣/١٥٩١ - ٣.  
  .١من ط" كثیرًا" سقطت - ٤
، والجنى ٤/٨٢، وشرح الرضي على الكافیة ٢/٤٤٨، وسر صناعة اإلعراب ١/٣٨٨ البیت من البسیط، قائلھ مجھول، ورد بال نسبة في الخصائص - ٥

، وزھر ٧/١٨٢، وشا ٢/١٥٦ورد في مر . ٥/٦٨، والدرر ١١/٤٣١، ٩/٣، والخزانة ٢/٥٤٣، والھمع ٤/٤٤٦، والمقاصد ٣٦٥، والمغني ٦٦الداني 
ذھل بن ثعلبة بن : واألخرى. ذھل بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة: اسم لقبیلتین، إحداھما: وذھل، بضم الذال المعجمة. سجمع فار: وفوارس .٢/٢٤٧

ویوم الصلفاء ھو یوم من أیام العرب، لكن . ، وھي األرض الصلبةمصغر صلفاء: والصلیفاء. رھطھ: وأسرة الرجل، بضم الھمزة .عكابة، وھما من ربیعة
. والواو في یوفون ضمیر القوم الذین ھجاھم الشاعر . وأشجع، وفیھ قتل درید بأخیھ ذؤاب بن أسماءارة وعبٍسازن على فَزَو لَھیوٌم وھو .الشاعر صغره
وأحد ھذه الثالثة ھو المناسب، وعلیھ ففیھ حذف . ذي یطلب األمان، ومنھا الحلیفمنھا المجاور في السكن، ومنھا المستجیر وھو ال: والجار لھ معان
  .لم یوفون بذمة الجار: مضاف، أي

  .لم یوفون، وجھ االستشھاد إھمال لم وإلغاء الجزم بھا: موضع الشاھد
  .١/٢٨ شرح التسھیل البن مالك - ٦
  . ٥/٦٩، ٤/٢٤٥، والدرر ١٠/١١٣،١١٧، والخزانة ٢/٥٤٤، والھمع ٣٦٩ي  البیت من الوافر، قائلھ مجھول، ورد بال نسبة في المغن- ٧

 ".لما"لّما، وجھ االستشھاد جواز حذف مجزوم : موضع الشاھد
واختار تخریجھ على حذف الفعل المجزوم " . لّما"ومیم " إّن" ھي قراءة حمزة وابن عامر وحفص بتشدید نون ٣٤٠-٣٣٩بعة البن مجاھد ـ في الس- ٨

وابن ھشام  ،٢/١٥٥، ومر ٢٦٨، والمرادي في الجنى الداني٤/١٨٦٠، وأبو حّیان في االرتشاف ١٦٧-١/١٦٦الحاجب في أمالیھ الجازمة ابن " الّم"بعد 
 ومحمد بن مسعود الغزني ".ي في كتابھ البدیعنثم وجدت تخریجھ على حذف الفعل لمحمد بن مسعود الغز:"٤/١٨٦٠وفي االرتشاف . ٣٧١في المغني 
 ومعجم المؤلفین ،١/٢٤٥بغیة الوعاة انظر ". كتاب خالف فیھ أقوال النحویین في أمور كثیرةوكتابھ البدیع  :"٧٠٨وفي المغني . ھـ٤٢١ توفي سنة نحوّي
١٢/١٩ .  

  .في جمیع النسخ عدا األصل ﴾َلُیَوفَِّینَُّھْم﴿:لیست - ٩
بة في شرح ـ، وھو بال نس٥/٦٦، والدرر ٩/٨،١٠والخزانة ، وزھر، ٤/٤٤٣، والمقاصد ١٩١ البیت من الكامل، إلبراھیم بن ھرمة في دیوانھ - ١٠

  .٢/٢٤٧، وزھر ٤/١٧٦، وھشا ٢/١٥٥ورد في مر . ٢/٥٤٢، والھمع ٣٦٩، والمغني ٢٦٩، والجنى الداني ٤/٨٣الرضي على الكافیة 
  .للضرورة" لم"وإن لِم، وجھ االستشھاد حذف مجزوم : موضع الشاھد
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وبكون م نفها يكونُ ي  قريباً م احلالِ ن   وال ي ،ـشتيف / ذلك طُر  من فلَ" يلَ": ، تقول "ميكُ م ن زي يف د  اضي  املَ امِالع
ملَ": ، وال جيوز"يماًقن يكُام"،وقال املصن ١ف :"نُكومنف ا" يغَ قريباً من احلالِ يكونُ"لَم الال الزِب م" .  

وبكون منفي ها يتقَّوثُ ع بوته خبالف  منف لَ" يمعىن، أال ترى أنّ "م  :﴿لَلْب موقُذُا ي٨: ٣٨ صسـورة  [ ﴾ابِذَوا ع[هم  أن
 وقُذُمل يهم له متوقَّ   ذوقَ  إىل اآلن، وأنّ   وهع.  قال الز يف ٢خمشري  ﴿لَوم ا يدلِخ اإلي انُم ف لُ قُ يكُبِو٤٩ احلجـرات سورة  [ ﴾م :

١٤[" :لَ( يف امام(من معىن الت عِقُّوآ  هؤالء قد على أنّالٌّ دانتهى."وا فيما بعدمن  .  

 وهذا بالن   سبة إىل املستقبل، فأم ا بالن    سبة إىل املاضي فهما سيان  يف الت عِقُّو وعد مه.  عِوقُّ مثال الت :"مي قُ المت لَ وم 
قُيأو  "!؟٣م"لَوا مقُي؟٣م!".مِ ومثال عدلَ":  ابتداًء تقولَع أنْوقّ التمقُ يلَ" أو "ممقُا يم".  

  : تنبيهات

٤لُاألو:   لَ"ومنها  ": ٥هيلـس قال يف التلَ" و "ممن اجلوازمِ: يعين ." أختها "ام فقي ،ـ لَ" د أختـها " : بقولـه "ام" 
 احترازاً ملَ" نإالَّ" : مبعىن "ام"، وم لَ" نالّ "ام   يت هي حرف لوجود  وجود .  لَ وكذلك فع الش ٦ فقالَ ارح : احتـرزت 

   .ه هذا كالم"."إالَّ" : مبعىن"املَ" نة، وم احليني"املَ" ن أختها مبقويل

وإن  ما مل يقيألنّ ؛٧ يف الكافية   وكذا فعلَ  ،ها هنا بذلك  د    هاتني ال ي ليهم لك ؛ا املضارعال "إالَّ" الـيت مبعـىن    ٨ن 
 أو  .٩ املـيم  ددـ ش ن م  يف قراءة  ]٤: ٨٦ ارقالطّسورة  [ ﴾ظٌافا ح هيلَا ع م لَ سٍفْ ن لُّ كُ إنْ﴿:  حنو ة امسي  مجلة على  إالّ تدخلُ

ـ  ،"كلَع ف  إالَّ كألُا أس م" :، واملعىن "تلْع فَ إالَّ" : أي "تلْعا فَ م لَ َهللا ا كدشنأُ":  حنو ، ال معىن  اًظ املاضي لفْ  على يت  والّ
 هي حرف وجود  لوجود  ال ي لحنو،ومعىنظاً  لفْ ماضٍها إالّي : ﴿لَوماَءا جأم رنا نجينا هـ .]٥٨:١١هودسورة [﴾ اًدو ا  وأم

  :١٠هقولُ
  مِـش مسٍ وهاـوادي عبد شـونحن ب      اـقَاؤنـا سـ لَمد اِهللاـعبولُ لـ أقُ-١٤١

فقد تقد١١معليه يف بابِ الكالم اإلضافة .   

                                                   
 .٣/١٥٧٤ شرح الكافیة - ١
  .٤/٣٧٧ الكشاف - ٢
  .٤/١٤١٨ كما أشیر إلى ذلك في صب ،بالتاء، والمقصود التعجب من عدم القیام رغم توقع ذلك" تقم"خالفًا لألصل  في ص، وط - ٣
  .١٥٧-٢/١٥٦ معظم ما في التنبیھ األول في مر - ٤
٢٣٥ - ٥. 
  .٦٩٣ نا - ٦
  .٣/١٥٦١ شرح الكافیة - ٧
 ".ألّن: " في ط، وص- ٨
  ".مشّددة" لّما"بن عامر وحمزة قرأ عاصم وا:"٦٧٨ في السبعة البن مجاھد - ٩

سقاؤنا فاعل بفعل محذوف یفسره و. ٣٧٠وھو بال نسبة في المغني . ٥/١٥٣ البیت من الطویل، لتمیم بن رافع المخزومي في شرح أبیات المغني - ١٠
 وھى لّما : البرَق إذا نظرَت إلیھ، والمعنى أمٌر من قولك ِشمُت"شِم" : وقولھ".أقول" : قلت، بدلیل قولھ: بمعنى َسَقط، والجواب محذوف تقدیره"اوھ"

  .شم البرق:  قلت لعبد اهللاسقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس
َلّما سقط سقاؤنا : والمعنى. ِشْمتُھ إذا نظرت إلیھ: أمٌر من قولك" ِشْم"سقط، و: في البیت فعل بمعنى" وھا"وفیھ أن . )٢/٤٨١( ١ب، وط/١٣٩ األصل - ١١

  .    قلت لعبد اهللا ِشْمُھ

 أ/٢٦٣
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ـ  جِ ، وتبعهما ابن  ٢يسارِ الفَ هعبِ، وت ١اجِر الس ابنِ ة هو مذهب   هذه حيني  "املَ" ارحِ الش وتسميةُ وتـبعهم   ،٣ين 
ـ خهـا م   ألن ؛٨نـ وهو أحس  ." إذْ :مبعىن" :٧ف وقال املصن  .٦"نيح" : مبعىن /٥فرـها ظَ  أن : أي ؛٤اعةٌـمج تةٌص 

باملاضي وباإلضافةإىل اجلم ٩لة.ابنِ وعند ١٠ خروفأن ها حرف .  
ـ  بعضزعم": ١٣ وقال يف شرح الكافية."ملَ"ـ ببصنه ي أن عن بعض العرب ١٢اينيح حكى اللِّ  :١١اينالثّ اسِ الن 

 بفـتح احلـاء،     ]١: ٩٤ حرالشسورة  [﴾كرد ص كح لَ رش ن مألَ﴿: ١٤فلَ الس راراً بقراءة بعضِ  ت اغْ  لغةٌ "ملَ"ـ ب بص الن أنّ
١٥اجزِوبقول الر:   

١٤٢-يف رأف توالْم نم يموي ؟  أي    

       قُـأي موي أم رقْدلَم ي مـور؟ د  

هـذا  . "١٦تيوِ ون تفَذ ح م ثُ ، هلا ما قبلها   حت ففُ ،ون اخلفيفة  بالن د مؤكَّ لَع الف  على أنّ  وهو عند العلماء حممولٌ   
وفيه شذوذان،هكالم  :توكيدلَ"ـ ب املنفيوحذْ"م ،فالن لغري وقْون ١٧ وال ساكنف .  

  .  بسيطةٌ: وقيل."ام" و"ملَ" ن مةٌبكَّر م"الَم " على أنّ اجلمهور:١٨الثُالثّ
الرمهْ  تدخلُ :١٩ابع لَ" على    االستفهامِ ةُزالَ" و "مألَ" فيصريان   "مألَ" و "مام" باق ي٢٠ني  على ع مـ ﴿ : حنو ،ماهِل  مألَ

نشرسورة [﴾حالش١: ٩٤ حر[، ﴿َألمجِ يدكي تاًمي﴾] حىسورة٢١ وحنو قوله،]٦: ٩٣ الض:  
  يب وازِعـ والْشحـا أصـملْت ألَـوقُ       ] اـشيب علَى الصبعلى حين عاتبت املَ[ -٦٠

                                                   
  .٣/١٧٩، ٢/١٥٧ األصول - ١
  .٧٠، وكتاب الشعر ٣١٦-٣١٥ البغدادیات - ٢
 .٣/٢٢٢، ٢/٢٥٣ الخصائص - ٣
 .٢١٦ منھم الزمخشري في المفصل - ٤
 .وھو تحریف" حرف:"١ في ط- ٥
 .٢/٢٤٨، وزھر ٤/١٨٩٧ انظر االرتشاف - ٦
  .٢٤١ التسھیل - ٧
  ".حسن:" في د- ٨
  .٣٦٩لسابق في المغني  الكالم ا- ٩

  .٢/٦٩٩ شرح الجمل البن خروف - ١٠
  .٢/١٥٧ مر لتنبیھ الثاني فيا - ١١
  .٣٦٥، والمغني ٢/١٥٧، ومر ٤/١٨٦١ انظر حكایة اللحیاني في االرتشاف - ١٢
١٥٧٥-٣/١٥٧٤ - ١٣. 
 .٢/٣٦٦ ھي قراءة أبي جعفر المنصور في المحتسب - ١٤
وھو بال . ٢/٦٧٤وللحارث بن منذر الجرمي في شرح شواھد المغني .  ٤/٤٤٧، والمقاصد ، وجز٧٩ في دیوانھ t الرجز لإلمام علي بن أبي طالب - ١٥

  .٢٨٨، وجز ٢/١٥٨ورد في مر . ١١/٤٥١، والخزانة ٣٦٥، والمغني ٢٦٧، والجنى الداني ٣/٢٢١، والخصائص ١٦٤نسبة في نوادر أبي زید 
 .  نون التوكید المحذوفةعلى تقدیر" یقدر"لم یقدَر، وجھ االستشھاد فتح راء : موضع الشاھد

 .بالنون، وھو تصحیف" نونت: "،وص٢ في ط- ١٦
 ".ساكنین:" في د، وط، وص- ١٧
  .٢/٢٤٧، وزھر ٥٩٣، والجنى الداني ٢/١٥٧، ومر ٤/١٨٥٩، واالرتشاف ٨/١١٠، وشرح المفصل البن یعیش ٢/١٥٧ انظر األصول - ١٨
 .٣٦٩، والمغني ٤/١٨٦١ انظر االرتشاف - ١٩
  ".باقیتین:" في ط، وص- ٢٠
 .في د" والشیب وازع ":لیسو .وبقاء عملھا" لّما"دخول ھمزة االستفھام على ألّما، ووجھ االستشھاد : الشاھدموضع .  تقّدم تخریجھ- ٢١

 ب/٢٦٣
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 ]اجبِـو إنْ"ـزِم"و "نم"و "ا" و"اـممهأَ"        "مي"  "مىت"  "انَـأي"  "ـأياإذْ"  "نم"  

 ثُ"ويـحاـم"  "ىـأَن" حـو فإذْ"رإنْ"ـكَ        "اـم" ـوبأَس اتوي اَألدــاقاـم[  

 "أي"..."مهما" و"ما" و"من" و"إنْ"ـواجزِم بِ(: فقال  إىل ما جيزم فعلني   داً انتقلَ الً واح ع ف ا جيزم م م ا فرغَ مولَ
ـ  دب ت إنْو﴿:  حنو ،ها جتزم فعلني  لُّ كُ ، أداةً ةَرشدى ع  فهذه إح  .)"أَنى" "حيثُما"و..."ماإذْ" "أين" "أيانَ" "مىت" ا وا م
ف كُِسفُي أنم أو  تفُخوه ي حاسكُببِ م ٢٨٤: ٢البقرة  سورة  [﴾ُهللا ا ه[  ،﴿وا  إمينغَزكن م ن الش اطَين ن فَ غٌز استـ  ذْع سـورة  [﴾ِهللاا بِ

البقرة سورة  [﴾ُهللا ا هملَع ي رٍي خ نوا م لُعفْا ت مو﴿: ، وحنو ]١٢٣: ٤ ساءالنسورة  [﴾ه بِ زج ي اًءو س لْمع ي نم﴿: ، وحنو ]٢٠٠: ٧ عرافاأل

  :١، وقوله]١٩٧: ٢

  ٣ر ينفَـدـام والدهـ األي٢  ومـا تنقُصِ   ةـ كُلَّ لَيلَاًاقصـ ناً أرى الْعمر كَنز-١٤٣

  :٤، وقوله]١٣٢: ٧ األعرافسورة [﴾نينِمؤم بِك لَنحا نما فَها بِنرحست لة آين مها بِنأتتمهما وا الُقَو﴿: وحنو

١٤٤-مهمـ وقَةيلخ نرِىٍء مام دنع كُنا ي/    إنْ خـوفَـاالَهخلَى الـ تـى علَمِ نعاسِ ت  

  :٥ وقوله]١١٠: ١٧ اإلسراءسورة [﴾ىنس احلُاُءم األسهلَوا فَعد تام اًأي﴿: وحنو

١٤٥- ]كَّـلَممـا تن ينأطَـد ماهمهـاع[      ـفي أين ـحيمـوٍ ينيا دـلُو٦هملِـ ي   

  :٨قوله٧و

  دـا خير موقـارٍ عندهـد خير نـتجِ       ارِهـوِء نـو إلَى ضـأته تعشـت متى -١٤٦

                                                   
  . ٣٢ البیت من الطویل، لطرفة بن العبد في دیوانھ - ١

 ". ینفد"وجوابھ " تنقص"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " ما"ما، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
  ".ُتْنِقُص: " في ص- ٢
  . سقط الشاھد من د- ٣
ورد . ٥/٧٢، ٤/١٨٤، والدرر ٩/٢٦ا، والخزانة ـ، وش٤٣٥، والمغني ٦١٢، والجنى الداني ١٥ سلمى في دیوانھ  البیت من الطویل، لزھیر بن أبي- ٤

  .٢٨٨، ومكو ٦/١٠٤في شا 
 ".تعلم"وجوابھ " یكن"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " مھما"وجھ االستشھاد مجيء . مھما: موضع الشاھد

وفي معناه قال . ٦/١٠٤ورد في شا ). مكن(وھو بال نسبة في اللسان والتاج . ، وشا١/٤٤٢سّلولّي في الكتاب  البیت من البسیط، لعبد اهللا بن ھمَّام ال- ٥
الشاعر وصف رجًال اتصل بالسلطان فضّیع دینھ في اتباع أمره ولزوم طاعتھ، وذكر فعل الدنیا ألنھا في معنى الزمان :"١/٤٤٣األعلم في حاشیة الكتاب 

  ".والحال
  ". یمل"وجوابھ " یمیلوا"ل الشرط أداة جزم لفعلین؛ فع" أي"ي، وجھ االستشھاد مجيء أ:موضع الشاھد

 ".دینھ"، وفي ھامشھ أشیر إلى نسخة فیھا"دینھا:" في األصل-٦
  ".نحو:" زیادة١ في ط- ٧
، ٣/١٢جري ـ، وأمالي ابن الش٢/٥٦، واألغاني ١/٤٤٥، والكتاب ٢١٨، والجمل المنسوب للخلیل ٥١ البیت من الطویل، للحطیئة في دیوانھ - ٨

یقال قد عشوت إلى و. ٤٢٤، وسیو ٣٢١، وجز ٦/١٠٥، وشا ٢/٣٦٥ورد في عق . ٩٤، ٩/٩٢، والخزانة ٤/٤٣٩، وشا، والمقاصد ٣٣٥والمفصل 
  .النار أعشو إلیھا عشوًا إذا استدللت إلیھا ببصر ضعیف

  ".تجد"وجوابھ " تأتھ"؛ فعل الشرط أداة جزم لفعلین" متى"متى، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 أ/٢٦٤
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  :١وقوله

 ١٤٧-ى متـ مـلْقَنِي فَـا تجرن تيدـرانِ       فوأَلْـر ـفيتـيستو طَـــكاـت٢ار  

  :٣وحنو قوله

١٤٨-ـ أينؤمـانَ نت ـكرغَي نأمإذَاـنا و      ت ـلَمرِكدنم نـ األمت ـا لَملْ حاـزرذ  

  :٤وقوله

١٤٩- ]نيةُ العجعإذا النةبِقَفْر ـفَ    ]   ـاُء كَـانتـأيـانَ معـا تحيالْر لْ بِهدنزِلِـ ت  

  :٥وحنو قوله

١٥٠-ـ أيصت ـنبِن ـرِفنجِداةُ تداـا الْع      صـنالرِف يـعحن ـسهـولتيـا لالَق  

  :٧وقوله، ]٧٨: ٤ ساءالنسورة [﴾تو املَمكُكْرِدوا ينوكُا تمنأي﴿: ٦]قوله تعاىل[وحنو 

١٥١-ـ صـعةٌ نـابِـدـتي حـةٌ فرٍـائ       منا الـأييـرمت حـلْـيــهـا تلْـم  

                                                   
وورد بال نسبة في المسائل البصریات . ٥١٣، ٧/٥٠٧، والخزانة ٣/١٧٤، وشا، والمقاصد ٨٩، والمفصل ٢٣٤ البیت من الوافر، لعنترة في دیوانھ - ١
. رة یھجو عمارة بن زیاد العبسيعنتوالشاعر . ٢/٢٩٤، وزھر ٦/١٥٥، وشا ٢/٣٢٠، وجا ٣٣٢ورد في نا . ١/٤٥١، وأمالي ابن الحاجب ٢/٨٠٣
: قولھ: قال ابن یعیش: "٥١٣-٧/٥١٢وفي الخزانة  .اسُتطیر فالن ُیستطار استطارًة فھو ُمستطاٌر إذا ُذِعَر: ویقال.الراِنُف ما اْسَتْرخى من اَألْلیة لإلنسانو

أن : والثاني .اد إلیھا الضمیر بلفظ التثنیة ألنھا تثنیة في المعنىأن یكون مجزومًا بحذف النون، فالضمیر للروانف، وع: أحدھا: وتستطارا یحتمل وجوھًا
  .أن یكون الضمیر مفردًا عائدًا إلى المخاطب، واأللف بدٌل من نون التوكید: واآلخر .یكون عائدًا إلى األلیتین

 ".جفتر"وجوابھ " تلقني"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " متى"متى، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
  . لیس الشطر الثاني في د- ٢
  .٦/١٠٦، وشا ٢/٣٦٦، وعق ٦٩٤ورد في نا . ٤/٤٢٣، والمقاصد ٤٤٥ البیت من البسیط، قائلھ مجھول، ورد بال نسبة في شرح شذور الذھب - ٣

 ".تأمن"وجوابھ " نؤمنك"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " أیان"أیان، وجھ االستشھاد مجيء :موضع الشاھد
". إذا النعجة العیناء كانت بقفرة    فأیان ما ُیعَدل بھا الرئُم تنزِل:" بروایة٢/٥٢٦یت من الطویل، ألمیة بن أبي عائذ في شرح أشعار الھذلّیین  الب- ٤

.  ماء فیھا وال نبتالمفازة ال: والقفر. التي اسوّدت عینھا: والنعجة العیناء. ٥/٩٥، والدرر ٢/٥٦٥، والھمع ٨٨والشاھد بال نسبة في شرح قطر الندى 
  . تمیل: وتعدل

 ".تنزل"وجوابھ " تعدل"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " أیان"أیان، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
 بال نسبة في وھو. والشاھد لھ أیضًا في شا". أین تضرب:" بروایة١/٤٣٢والبیت من الخفیف، لعبد اهللا بن ھّمام الّسلولي في الكتاب .  سقط الشاھد من د- ٥

  . البیض من اإلبل: والعیس. ٦/١٠٦ورد في شا . ٤/١٠٥، وشرح المفصل البن یعیش ٢/٤٨، والمقتضب ٢٢١الجمل المنسوب للخلیل 
 ".تجدنا"وجوابھ " تصرف"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " أین"أین، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 . زیادة من د، وط، وص- ٦
، والدرر )صعد(، والتاج ٤٨-٣/٤٧، والخزانة )صعد(، واللسان ٢/١٤٠لرمل، لكعب بن جعیل في شرح أبیات سیبویھ البن السیرافي  البیت من ا- ٧
ورد في . ٢/٧٥، والمقتضب ١/٤٥٨وھو بال نسبة في الكتاب . ٤/٤٢٤ولھ أو لكعب في المقاصد . ٢/٢٣٣وللحسام بن ضرار الكلبي في األصول . ٥/٧٩
مستویة القامة، : القناة التي تنبت مستویة فال تحتاج إلى تثقیف وتعدیل؛ وامرأة صعدة: والصعدة. ٦/١٠٢، وشا ٢/٣٦٧، وعق ٢/٥١٠، ومر ٦٩٥نا 

  ".لریحشبھھا بالقناة الستواء قامتھا، وفي تثنّیھا إذا مشت كما تتثنى القناة إذا ضربتھا ا:"٢/١٤٠وقال ابن السیرافي في شرح أبیات سسیبویھ  .شبھھا بالقناة
 وجعلھا في حائر ألن ذلك .یستدیر وال یجري:  أي؛القرارة من األرض یستقر فیھا السیل فیتحیر ماؤه:  الحائر:"١/٤٥٨وقال األعلم في حاشیة الكتاب 

  ".أنعم لھا وأشد لتثنیھا إذا اختلفت الریح
  ".تمل"وجوابھ" تمیلھا "أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط" أینما"أینما، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
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  :١وحنو قوله

١٥٢-و إذْـإن كـمم أتـا تآم تـا أنر        ت ـلْـبِهم ـفإي ـنت ـاهـأميآت اـر  

  :٢وحنو قوله

١٥٣-ثُميـ حســـا تـتي ملَـقَـق راهللاـد كـ ني غَاًاحـجـابِـ فمــرِ األزان  

  :٤قوله ٣حنوو

١٥٤-يلـ خأن ـلَيـى تييـانِـأتأـ تياًأخ        اـتم رـ غَيكُميضرـا يحاوِلُـا الَ ي  
  

 )  فرحاإذْ"وم"(إذْ" : أيام"حر ف) َ٥فاقاً لسيبويهمعىن وِ) "إنْ"ـكال ظر ،فزِ زمان يـ " عليها د كمـا  "ام 
ذهب إليه املربيف أحد قول٦َد يه، وابنالس ٧اجِر،٨ والفارسي.   

) وي اَألداقا وبمأَس ؛)ات ا   أم"مو ،"ن "و ،"ام "مو ،"ىت "و ،"أي "و ،"انَأي "أيى" و ،"نو ،"أن "حثُيام" ـ  فبات  .اقٍفَ
ا وأم"مهام"٩ فعلى األصح .  

   :"امهم" و،"ام" و،"نم"ف رفغري الظّ:  ظرف وغريِ إىل ظرفوتنقسم هذه األمساُء

   .١٠بط يف أزمان الر، وكلتامها مبهمةٌ عليه، وهي موصولةٌ لتعميم ما تدلّ"ام" العلم، وويل لتعميم أُ"نم"ـف

  

                                                   
  . ٢/٣٦٧، وعق ٦٩٥ورد في نا . ٤/٤٢٥، والمقاصد ٨٩ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح قطر الندى - ١

  ".تلف"وجوابھ " تأت"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " إذما"إذما، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
، ٦٩٥ورد في نا . ٧/٢٠، والخزانة ٤/٤٢٦، والمقاصد ١٧٨، والمغني ٨٩ول، وھو بال نسبة في شرح قطر الندى  البیت من الخفیف، قائلھ مجھ- ٢

  .٦/١٠٧، وشا ٢/٣٦٨وعق 
 ". یقدر"وجوابھ " تستقم"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " حیثما"حیثما، وجھ االستشھاد مجيء: موضع الشاھد

  .، وص١من ط" نحو:" سقط- ٣
  . ٢/٣٦٩، وعق ٦٩٦ورد في نا . ٤/٤٢٦، والمقاصد ٤٤٦طویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح شذور الذھب  البیت من ال- ٤

 ".تأتیا"وجوابھ " تأتیاني"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " أنى"أنى، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
 .١/٤٣٢ الكتاب - ٥
  .٢/٤٧ المقتضب - ٦
  .٢/١٥٩ األصول - ٧
 .٢/١٥٨ وانظر في عزو ھذین المذھبین أیضًا مر  .٢٥٢ضاح للفارسّي  اإلی- ٨
عند الجمھور اسم بدلیل عود الضمیر علیھا في قولھ " مھما" أن ٢/٢٤٨، وفي زھر ٤٣٥، وفیھ ١٢٠وانظر المغني . ٤/١٧٨ الكالم السابق في ھشا - ٩

  . وزعم السھیلي أنھا حرف، وتبعھ ابن یسعون. ]١٣١: سورة األعراف[﴾مھما تأتنا بھ من آیٍة﴿:تعالى
 .٢/١٥٨ ومر ،٤/١٨٦٣ف  انظر االرتشا- ١٠
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ـ   خ ،ةرطيوال عن الش   ،١فاً حر ها تكونُ  زعم أن  نالفاً ملَ خ،  ة، وال خترج عن االمسي    "ام" : مبعىن "امهم"و  نالفاً ملَ
وال ،٢ استفهاماًها تكونُزعم أن تجربإضافة /وال حبرف ج خبالف ،ر "مو"ن "٣."ام   

ـ    ،ي زمان فَ ظر دانرِ ي  قد "امهم" و "ام"  أنّ ٥سهيل والت ٤وذكر يف الكافية    مجيـع ": ٦رح الكافيـة  ـ قال يف ش
النني جيعلونَ حوي "و "ام "مهمثلَ "ام  "ميف لُ  "ن ومِز الت جرعن الظّ  د رفياستعمالَ ، مع أنّ  ة ه فَما ظرنِيأشـعارِ  يف ثابت  
  :٨ الفرزدقِ قولُ"ما "٧ يف أبياتاً منها وأنشد."بِ العرن محاِءصالفُ

  الَـذَحدائي علَي لَهم ـد أعـ ع٩وـولَ         اً وما تحي ال أَرهب وإنْ كُنت جارِم-١٥٥

  :١١بري الز١٠وقول ابنِ

١٥٦-يح أمسالَ ت يحا ت١٢اةٌـ فَمو تمـفَ        إنْ ترينالَ خي الدف ـيعمشِ أجيالَ الْعاـا و  

  :١٣ حامت قولُ"امهم"ويف 

١٥٧-و إنكمهـ مطْنب طعـا تس ـكؤلَه        جفَرـون هـكتنذَّـى الـاالَ معمأج اـم  

                                                   
قد تخرج عن االسمیة وتكون " مھما"زعم السھیلي أن:"٦١٢-٦١١وفي الجنى الداني ". ذكر ذلك خطّاب والسھیلّي:"٤/١٨٦٣ في االرتشاف - ١

  .١٣٧-٣/١٣٦وانظر المساعد "".إن"وحكى خّطاب الماردي عن بعضھم أنھا تكون حرفًا بمعنى ...حرفًا
، وابن منظور ٤/٨٨، والرضي في شرحھ على الكافیة ٤/٦٩، وشرحھ ٢٣٦، وابن مالك في التسھیل ٢٦٩دره  ذكر ذلك أبو زید األنصاري في نوا- ٢

  :االستفھامیة مستدلین بقول عمرو بن ملقط" ما"كلھم ذكروا أنھا قد تأتي بمعنى ). مھما(، والفیروزأبادي في القاموس )مھھ(في اللسان  عن ابن األعرابي
   أْوَدى ِبَنْعَليَّ وِسْرباِلَیْھ   ِلیْھ  َمْھما ِلَي اللَّْیَلَة َمْھما                                                               

  ".ھي استفھامیة" ما"انكفف، و: بمعنى" مھ"وال دلیل فیھ؛ الحتمال أن تكون :" قائًال٤/١٨٦٤ورد أبو حیان في االرتشاف 
  ".وقد وھم ابن عصفور فزعم أ،ه یجوز أن یدخل علیھا حرف الجر: "وفیھ، ٢/١٥٨، ومر ٤/١٨٦٣ انظر االرتشاف - ٣
 .٣/١٦٢٠الكافیة  شرح - ٤
٢٣٦ - ٥.  
٣/١٦٢٥ - ٦.  
 ".في قول" ما"منھا :" ، وص١ في ط- ٧
لوال شعرالفرزدق لذھب ثلث لغة العرب، ولوال : ثر في اللغة، كان یقالمن أھل البصرة، عظیم األ  شاعر،ھمام بن غالب بن صعصعة، أبو فراس - ٨

  .٨/٩٣انظر األعالم . ھـ١١٠ توفي سنة .خطل، ومھاجاتھ لھما أشھر من أن تذكرألخبار مع جریر واوھو صاحب األ .شعره لذھب نصف أخبار الناس
  .الثأر: والذْحل.  الذي یْجِرُم على َنْفِسھ وَقْوِمھ ّشرًَّا ھوالجاِرُمو. أخاف وأخشى: وأرھب. ٢/٢٧٦والبیت من الطویل، للفرزدق في دیوانھ 

  ". أرھب"وجوابھ " تحي" لفعلین؛ فعل الشرط أداة جزم" ما"ما، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
  ".ولو"، وأشیر في الھامش إلى نسخة فیھا "وما:" في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ٩

  .وھو خطأ". ابن أبي:" في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ١٠
وكان من خطباء قریش  .د في المدینة بعد الھجرةفارس قریش في زمنھ، وأول مولو: سدي، أبو بكرعبد اهللا بن الزبیر بن العوام القرشي األ - ١١

بن معاویة، فحكم مصر والحجاز والیمن وخراسان والعراق وأكثر ، عقیب موت یزید ـ ھ٦٤وبویع لھ بالخالفة سنة  .المعدودین، یشبة في ذلك بأبي بكر
   .٤/٨٧انظر اآلعالم . ھـ٧٣ سنة  في مكةھمویین وقائع انتھت بمقتلوكانت لھ مع األ .الشام، وجعل قاعدة ملكھ المدینة

  ".ال نسأْم حیاًة:" بروایة٣/١٦٢٧والبیت من الطویل، البن الزبیر في شرح الكافیة 
  ".   تسأم"وجوابھ " تحي"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " ما"ما، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

  ".ال نسأْم حیاًة:"٢ في ط- ١٢
 وأرخوا وفاتھ في السنة الثامنة .یضرب المثل بجوده .فارس، شاعر، جواد، جاھلي: بن الحشرج الطائي القحطاني، أبو عديحاتم بن عبد اهللا بن سعد  - ١٣

  .٢/١٥١انظر األعالم . rبعد مولد النبي 
  .٥/٧١، والدرر ٩/٢٧ة ، والخزان٤٣٧، والمغني ٦١٠، والجنى الداني ٣/٣٠٨، والبیان والتبیین ١٧٤والبیت من الطویل، لحاتم الطائي في دیوانھ 

  ".ناال"وجوابھ " تعط"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " مھما"مھما، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 ب/٢٦٤
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  :١يوِنل الغيفَ طُوقولُ

١٥٨- ـنـئبأنَّ أب ـتــا شمٍ يييـتعد        همـمعـا يسي ـشبِم عـمسي عِـا لَمم  

٢هقال ابن :"وال أرى يف هذه األبياتح ؛ةًجألن ه يصحانتهى."ها باملصدر تقدير  .  

لُوأص "مهام:" "ام ؛"ام  لَقُ، فثَ  زائدةٌ انيةُ والثّ ،ةٌ األوىل شرطي اجتماع ما، فأُ هبلَداأل تلهـذا   . األوىل هـاء   ٣ف 
مذهب ٤ني البصري. ومذهب  ها   أصلُ :٥ني الكوفي"مفُ اكْ : مبعىن "هزِ ،ف يدت ا   عليه"ام" ثَ، فحد لَ : معىن ركيبِ بالتم 

كُين.وأجاز ٦ سيبويهه.يلَ وق:٧.ها بسيطةٌ إن   

ا  وأم"أي"  هم، وهي حبسب يف ذوي العلم وغريِ  ةٌ فهي عامضيفَ أُضاف إليه، فإنْ ما تتإىل ظر ففهـي   مكان 
ظرفأُ، وإنْ مكان يفَضتإىل ظر فزمان فهي ظر فضيفَ، وإن أُ زمانإىل غريِت مها فهي غريظر ٨ف .  

ا الظّ وأمرماين  :  ومكاينّ  فينقسم إىل زماينّ   ففالز"مو ،"ىت "ومها لتعميم األزمنة   ،٩"انَأي. وكسر ـ "  مهزة انَأي" 
   . وهي لتعميم األمكنة،"امثُيح" و،"أنى" و،"نأي": واملكاينّ. ١١اً ا شاذّئرِ وقُ،١٠ميلَ سلغةُ

  : تنبيهات

١٢لُاألو:يف لَ هذه األدوات اق ح"ام"على ثالثة أض بٍر :  

ضرب/  ال ي إالَّ جزم  قْ موهو ؛ها بِ ١٣ناًرِت : "حكما ا ،"إذْ" و ،"ثُيقتض هاه صنيع. وأجاز  ١٤اُء الفر اجلز ما بدون   م 
"ام" .  

                                                   
بتشدید ) المحبر(وھوأوصف العرب للخیل، ویسمى أیضا  .شاعر جاھلي فحل، من الشجعان: طفیل بن عوف بن كعب، من بني غني، من قیس عیالن - ١

  .٣/٢٢٨ انظر األعالم .عاصر النابغة الجعدي، وزھیر بن أبي سلمى، ومات بعد مقتل ھرم بن سنان.عرهالباء، لتحسینھ ش
  . ٣/١٦٢٧، وشرح الكافیة ١٠٥-١٠٤والبیت من الكامل، لطفیل الغنوي في دیوانھ 

  ". یسمع"وجوابھ " یعش"أداة جزم لفعلین؛ فعل الشرط " مھما"مھما، وجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
 .٤/٦٩  وولده شرح التسھیل البن مالك- ٢
 ".ألف:" في ط، وص- ٣
  .١/٤٣٣الكتاب ذا قول الخلیل في ھ - ٤
 .٢/٣٦٩معاني القرآن وإعرابھ وھو قول الزجاج في  - ٥
  .١/٤٣٣ الكتاب - ٦
، والجنى ٢/١٥٩، ومر ٤/١٨٦٣، واالرتشاف ٨٨-٤/٨٧، وشرح الرضي على الكافیة ٣/١٦٢١، وشرح الكافیة ٢/٣٤٦، ٥٤-٢/٥٣ انظر اللباب - ٧

  .٢/٥٤٥، والھمع )مھما(، والقاموس ٦/١٠٣، وشا ٣/١٣٧، والمساعد ٦١٣-٦١٢الداني 
  .١٦٠-٢/١٥٩في مر " أي" الكالم عن - ٨
 ".؛ وما ذاك إال لندور السماع فیھا"كم"، و"كیف:"جعلھا الفارسي في التذكرة من قبیل ما ال ُیجازى بھ نحو"أّیان:""٦/١٠٦ في شا - ٩

 .٣/١٣٥، والمساعد ٢/١٦٠، ومر ٤/١٨٦٥ انظر االرتشاف - ١٠
  .١/٢٦٨، والمحتسب ٥٣ قراءة السُّلمي في مختصر في شواذ القرآن البن خالویھ ھمزتھاكسر و. ، بل الظرفیةشرطیة في القرآنال" أیان"م ترد ل - ١١
 .٥٦٦-٢/٥٦٥الھمع ، و٤/١٨٨٦االرتشاف و ،١/٢٧٤ المقرب وانظر. ٢/١٦٠وأغلب ما في التنبیھ األول في مر . ١من ط" األول:" سقط- ١٢
  ".مقرونًا:"١ في ط- ١٣
  .١٩٠-٣/١٨٩ للفّراء  معاني القرآن- ١٤

  
 أ/٢٦٥
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وضره  ال يلحقُب"وهو،"ام : "مو،"ن "و،"ام "مهى" و،"امأن".ون يف  وأجازه الكوفي"مى" و،"نأن" .  

وضرو ،"إنْ" : جيوز فيه األمران، وهو    ب "و ،"أي "مو ،"ىت "أيو ،"ن "انَأي". ومن ع هم يف  بعض  "انَأي". والص حيح 
اجلواز .  

مـرمي  سورة [﴾نيرا تإمفَ﴿: ٥ كقراءة طلحة ٤"ولَ"الً على   ل مح مه ت  قد "إنْ" أنّ ٣سهيل والت ٢ يف الكافية   ذكر :١اينالثّ

٢٦: ١٩[  بياء ساكنة  وأنّ .٦ مفتوحة  ونون  "مىت"  قد ت هم ٧"اإذَ"الً على   ل مح إنّ": ٨ باحلديث لَثَّ، وم ا بكرٍ  أب ـ  ر لٌج 
أسإ و ،يفن ه مت وقُى يم قَ مام  ك ال يسمع الن ٩ويف االرتشاف . "اس :" وال تهم اإذَ"الً على   ل مح" ـ    خ الفـاً لاز١٠مِع 

  . "ىتم" : يعين".ذلك

   ."ولَ" و،"فيكَ" و،"اإذَ" هنا من اجلوازم  مل يذكر:١١الثالثّ

اإذَ"ا  أم" فاملشهور  ه ال أن ي جزا إالَّ  م   إذا زِ  ، وال يف الكالم   ، من الكالم  عر، ال يف قليلٍ    يف الش يـ " بعدها   د ام" ،
الفاً لزاعم ذلكخ.وقد صر ١٢قالو بذلك يف الكافية ح:  

ــوشج ـاعبِز اإذَ"ـم"ـ حـمىلَـالً ع         "مىت"و لَرِـثْـذَا يف الن مســ يمعالـت  

  : ١٤ سيبويه ذلك إنشادن، فم"ىتم"الً على  مح"اإذَ"ـ ب اجلزمعرِاع يف الشوش": ١٣ها شرحوقال يف

١٥٩-رـفَ تعني خاُهللاـ لو فديـ يل فَعر        اًارـنـ إذَا خـمنِي تـدهانـرت ـمـقد  

  
                                                   

 .١٦١-٢/١٦٠ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ١
  .٣/١٥٩١ شرح الكافیة - ٢
٢٣٧ - ٣. 
 ".حمًال على إذا:" في د- ٤
  . ٢/٤٢قراءة طلحة في المحتسب  - ٥
 ".منفتحة:" في األصل- ٦
  .من د"إذا.... كقراءة :" سقط- ٧
لمریض، وبرقم ، باب صالة ا٣٤٧١في سنن البیھقي الكبرى برقم و.   من حدیث السیدة عائشة رضي اهللا عنھا٢٥٩١٨ في مسند اإلمام أحمد برقم - ٨

 . ، باب ما روي في صالة المأموم قائمًا وإن صلى اإلمام جالسًا٤٨٥٨
٤/١٨٦٤ - ٩.  

 ".لمن زعم:" في ط- ١٠
  .١١٢-٦/١٠٨شا و ،٤/١٨٦٦واالرتشاف ، ١٦٥ المسائل المنثورة وانظر. ٢/١٦١ معظم ما في التنبیھ الثالث  في مر - ١١
 ".لْن یستعمال:"٢والروایة في د، وط. ٣/١٥٧٩رح الكافیة بلفظھ، وقریب منھ في شیھ لم أقف علو. ٢/١٦١كذا في مر  - ١٢
١٥٨٤-٣/١٥٨٣ - ١٣. 
، وأمالي ابن ٢/٥٦بة في المقتضب ـوھو بال نس. ٧/٢٢، وشا، والخزانة ١/٤٣٤یط، للفرزدق في الكتاب ـوالبیت من البس. ١/٤٣٤ في الكتاب - ١٤

الموقدة إذا من الشرف ما ھو في الشھرة كالنارترفع لي قبیلتي :  یقول": ١/٤٣٤ في حاشیة الكتاب ال األعلموق. ٦/١١١ورد في شا . ٢/٨٢الشجري 
وإنما افتخر بھا الفرزدق ألنھ تمیمي، ونسب  ."أم مدركة وطابخة ابني إلیاس، فلذلك فخر بخندٍف على قیس عیالن بن مضر: وخندف. قعدت بغیري قبیلتھ

  .تمیم ینتمي إلیھا
  .  ضرورًة"إن"؛ ألنھ قدرھا عاملًة عمل "إذا" على جواب "تقد"جزم قد، وجھ االستشھاد إذا خمدت نیرانھم ت: موضع الشاھد
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١اءوكإنشاد الفر:  

١٦٠-نِـ واسغتـ مـا أغْنبر ـاكىكنبِالْغ        بصإذَا تـوصخ ـكـاصـةٌ فَتح٢لِـم"  

ولكن ظاهر  كالم   ـ ج٣هيلـسه يف التوازرِثْ ذلك يف النلَّ على قـ ـ، وهو مة ـ  رـا ص وضيحـح بـه يف الت 
 ُهللا رضـي ا    وفاطمـةَ   لعلـي   والسالم ٥ه عليه الصالةُ   منه قولَ  ، وجعلَ "عر كثري  ويف الش  ،ثر نادر هو يف الن  ": ٤فقال

  .  احلديث"نيالث وثَاًعبا أرربا تكَمكُعاجِما مضتذْا أخإذَ": ٦عنهما

كَ"ا  وأميف" في جاز  ا معىن ال عمالً  ى / خ  ؛نيالفاً للكوفي فإن   هم أجازوا اجلزم    ا قياسـاً م  ًهـم  قَ ووافَ،طلقـا
   .٨"ام"ـها برانِت اقْطر بش جيوز:يلَ وق.٧برطْقُ

لَ"ا  وأمو"فذهب قوم  ،منهم ابنالش ٩جري،إىل أن ها يجزم  ـا يف الـش   ـعر، وعليـه مـش ى املـصنيف ف 
و،١٠وضيحالت ر١٢ ذلك يف الكافية فقال١١د:   

الْـوج زـوـجبِه مـزـا فعرِـــي الش       ـذُو حـجعض ـفَهـةـا مي رِـنيد  

١٤ه قول١٣َل يف شرحهاوتأو:  

  ]هـد ذُو خصـلْـالحـق اآلطَـالِ ن[         ةـار بِه ذُو ميعـأْ طَـــو يشـ لَ-١٦١
                                                   

، ٢/٢٠٣، وھو لھ في المقاصد "فتجّمل" بروایة ٣٨٥س بن خفاف في المفضلیات ـوالبیت من الكامل، لعبد قی. ٣/١٥٨ في معاني القرآن للفراء - ١
، والھمع ١٢٨، والمغني ٤/٤٣٢إعراب القرآن للنحاس بال نسبة في ھو و. ١/٣٨٣رثة بن بدر الغداني في أمالي المرتضى ولحا. ٣/١٠٢والدرر 

  .الفقر والحاجة: والخصاصة. ٤٧٩، وسیو ٤/٩١ورد في شا . ٤/٢٤٣، والخزانة ٢/١٨٠
  .للضرورة" تصبك"، وجزم فعل الشرط "إن"عاملة عمل " إذا"جيء إذا تصبك خصاصة فتجّمل، وجھ االستشھاد م: موضع الشاھد

  ".فتجمل:"٢ في ط- ٢
٢٣٧ - ٣.  
 .١٨ شواھد التوضیح والتصحیح - ٤
  .من د" الصالة:" سقط- ٥
 .أبي طالب رضي اهللا عنھ، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن ٣٥٠٢ الحدیث في صحیح البخاري برقم - ٦
  .٢٧٠، والمغني ٤/١٨٦٨، واالرتشاف ١/١٣٢ في شرح الجمل البن عصفور  انظر مذھب قطرب- ٧
  .٢٧١-٢٧٠ والمغني ،٢/٦٢واللباب ، )٩١( مسألة رقم ٢/٦٤٣واإلنصاف  ،٢١٨-٢١٧ انظر المسألة في المفصل - ٨
لشجري ھو ھبة اهللا بن علي، أبو السعادات العلوي، كان إمامًا في النحو واللغة واألدب وأحوال العرب، وابن ا. ٢/٨٣، ١/٢٨٨ أمالي ابن الشجري - ٩

، وأملى كتابًا سماه األمالي، وھو نفیس، فیھ غریب العربیة، توفي سنة )شرح التصریف الملوكي(، و)شرح اللمع: (وصنف في النحو مصنفات، منھا
  .٨/٧٤ ، واألعالم٣٠٨انظر البلغة . ھـ٥٤٢

  .١٨ شواھد التوضیح والتصحیح - ١٠
 .وھو تحریف". وورد:"، وص١ في ط- ١١
 .٣/١٦٢٨ شرح الكافیة - ١٢
بترك ) شاء یشا(، و)جاء یجي: (وھذا ال حجة فیھ؛ ألن من العرب من یقول:"٣/١٦٣٣ عّلق ابن مالك على الشاھد التالي بقولھ في شرح الكافیة - ١٣

 ".فھذا من تسكین ضمة اإلعراب تخفیفًا:"٣/١٦٣٤لیھ فقال في شرح الكافیة وأما عن الشاھد الذي ی". الھمزة
، والدرر ١١/٢٩٨،٣٠١، والخزانة ١/٢٨٨والمرأة من بني الحارث بن كعب في أمالي ابن الشجري . ٩٦ البیت من الرمل، لعلقمة الفحل في دیوانھ - ١٤
النشاط، : المیعةو. ٢/٥٦٧، والھمع ٣٥٧، والمغني ٢٨٧ھو بال نسبة في الجنى الداني و. ٢/٥٣٩ولعلقمة أو المرأة من بني الحارث في المقاصد . ٥/٩٧

والّنھد من . قد لصقت إطلھ بأختھا من الّضمر:  أي:والحق اآلطال. الخواصر، واحدھا إطٌل، وقد یخّفف: واآلطال. وأول جري الفرس، وأول الشباب
  .الجسیم المشرف: الخیل

  .، وإنما ھو متأّول عند ابن مالك"لو "لیس مجزومًا بـ" یشأ "أن الفعلالستشھاد لو یشأ، وجھ ا: موضع الشاھد

 ب/٢٦٥
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  :١هوقولَ

١٦٢-ـ تي لَو كفُؤاد تامزحك٢نتعنا صم          ـإحى نِساِءـدلِ بنِي ذُهنِ باــ شانبي  

كالمان٣سهيلووقع له يف الت  :أحدمها يقتضي املنوالثّ، مطلقاًع اين ظاهرابنِةُقَوافَه م الش رِجي.  

  ]عـفـلَييضقْتـنِ ين طٌ قُــشـرملُ       ا ـدتـياَءـو الْجز جابـواًـوسماــ و[  

) نيضقْتنِ يلَيعف( أي :   ؛ني فعل  تطلب هذه األدوات ) امطٌ قُدراءَ ...شزلُو الْجتـ  ( يتبعه اجلـزاءُ   :أي) ي  اًوجواب
  حـق  نبيه على أنّ   للت ؛ مجلتني : ومل يقل  )نيلَفع( :ما قال  وإن . جواباً أيضاً  ى اجلزاءُ سم ي :٤]يعين[ ،مل ع :أي) وسما

الشرأنْ واجلزاِءط يكونا ف ٥اجلزاء ذلك ال يلزم يف  كانَ، وإنْنيلَع.   

ـ بيهـرط شـ على أداة الش مدـ تق ٧إنْـف .مه ال يتقد   أن )زاَءـلُو الْج ـيت( :٦وأفهم قوله   فهـو  وابِـ باجل
ـ   ٩ وأبو زيـد   ٨دون واملرب  وذهب الكوفي  .ني مجهور البصري   هذا مذهب  .اه عليه وليس إي   لٌيدل ـ   إىل أن واب ـه اجل

  . لُ األوحيح والص.هـنفس

ـ  فن رطُا الش  أم . القتضائها هلما  ؛ معاً رط واجلزاءِ  للش رط هي اجلازمةُ   أداة الش  أنّ: )يقْتضين( :١٠قوله وأفهم لَق 
االت١١ له  جازمةٌ  األداةَ  على أنّ  فاق. ففيه أقوالٌ  ا اجلزاءُ  وأم  :قيـل .١٢ له أيضاً كما اقتضاه كالمه هي اجلازمةُ  :يلَق : 

 احملقّ وهو مذهب   نيقني من البصري. وعزاه  إىل سيبويه  ١٣ريايف الس  .يلَوق: اجلز م بف لِع  الـش رط    وهـو مـذهب ،/ 

                                                   
، والخزانة ٣٥٧، والمغني ٢٨٧، والجنى الداني ٤١١وھو بال نسبة في جمھرة اللغة ). تیم( البیت من البسیط، للقیط بن زرارة في الصحاح واللسان - ١

  . وذلَّلْتھ بالحب عبدْتھ: أيیمھ َتْیمًا وتیَّمتھ تتییمًاِتتامت فالنٌة فالنًا َتو. ١١/٢٩٩
  .، وإنما ھو مرفوع سكن حرف إعرابھ تخفیفًا عند ابن مالك"لو "لیس مجزومًا بـ" یحزنك "أن الفعللو یحزنك، وجھ االستشھاد : موضع الشاھد

  ".ُیـحْـِزنْـَك:"، وص١ في ط- ٢
٢٤٠ - ٣. 
  . زیادة من د، وط، وص- ٤
  .٢/١٦٢الم السابق للمرادي في مر  الك- ٥
 .٢/٢٥٣، وزھر ٦/١٢١، وشا ١٨٧٩ -٤/١٨٧٨وانظر االرتشاف . ٢/١٦٢ الكالم التالي تنبیھ للمرادي في مر - ٦
 ".وإن:" في ط، وص- ٧
  .٢/٦٨ المقتضب - ٨
  : في نحو قول الشاعر قیس بن مسعوداحتّج أبو زید على صّحة ما ذھب إلیھ بمجيء الجواب قبل الشرط مقرونًا بالفاء:"٦/١٢١ في شا - ٩

ــــــــــسٍّ وال بُمَغمَّـِر                                         فََلم أْرِقِھ إْن َیْنُج منھا وإْن َیُمْت     َفـطـَعْـَنـُة الُغ
  :وعلى ھذا أیضًا حمل قوَل عمران بن حّطان
   الّداعي وُیْسِمْعَك َمْن َدعا ریعًا َما َتقوُم ِلحاَجٍة     وال تْسَمُع                                      َفُتْمِسي َص

في " المغمر"، و"الغّس"ولم أقف على كالم أبي زید في نوادره، وجاء استشھاده بالبیت األول في معرض حدیثھ عن معنى ." ومْن َدعا ُیْسِمْعَك: أراد:  قال
  .٤/١٨٧٩وانظر االرتشاف . ٢٨٣النوادر 

والمساعد ، ٤/١٨٧٧، واالرتشاف )٨٤( مسألة رقم ٢/٦٠٢ اإلنصاف  تفصیل المسألة فيوانظر. ١٦٣-٢/١٦٢لكالم التالي تنبیھ للمرادي في مر  ا- ١٠
  .٢/٢٤٨، وزھر ١١٩-٦/١١٨وشا ، ١٥٣-٣/١٥٢
 ".الجزاء مبنيوشذ المازني؛ فعنھ في قول أنھ مبني ھو وفعل الجزاء، وعنھ في قول أنھ معرب وفعل : "٢/١٦٢ في مر - ١١
 ".كالمھم:" في األصل خالفًا للنسخ األخرى- ١٢
 .٣/١٥٢، والمساعد ٤/١٨٧٧ انظر االرتشاف - ١٣

 أ/٢٦٦
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، وهـو   ٤ارو باجل :يلَوق. ٣ إىل سيبويه واخلليل   بِس ون ، معاً لِع والف  باألداة :يلَوق. ٢سهيله يف الت   واختار ،١األخفشِ
مذهبني الكوفي.   

]مــوـاضـينِـي  أو  ـمـضينِـارِع      ـلْـ تـهِـيفاـم  أو تـ مفَـخالنِـي[  

 فمثـال كومـا     . وهذا مضارع   هذا ماضٍ  )أو متخالفينِ ( جتدمها   :أي) هِمايتلْف...وماضيينِ أو مضارِعينِ  (
: ١٧ اإلسراءسورة [﴾اندم عدت عإنْو﴿:  وماضيني حنو.]١٩: ٨ األنفالسورة [﴾دعا نودوع تإنْو﴿:  حنو، وهو األصل  ،مضارعني

ـ .]٢٠: ٤٢ ورىالـش سورة [﴾هثري ح فه لَدزِ نةر اآلخثَر حديرِ يانَ كَنم﴿: ضارعاً حنوم وماضياً فَ  .]٨  ،ه قليـلٌ س وعكْ
وخص ه اجلمهور رورة بالض. ومذهب  ٥اء الفر واملصن ٦ف ه يف االختيار   جواز.  وهو الص ؛حيح لا رواه ا  ملبخاري م ن 
ـ  أبا ب  إنّ": ٨ عنها ُهللا ومن قول عائشة رضي ا     ،"ه لَ رفاباً غُ ستاحاناً و م إي رِد القَ ةَلَي لَ مقُ ي نم": ٧ rقوله   ـ  ر رٍكْ لٌج 

أسيف م ت قُى يم قَ مامك ر إنْ﴿: ومنه ،"ق ن أْش ن نلْز لَ عهِيمم نالس اِءملَّظَ فَةً آيورة س[﴾تألنّ؛ ]٤:٢٦عراء الشاجلوابِ تابع  
١٠ وقوله،٩جواب:  

١٦٣-كي ننِـ مـي بديسئـ كُنتنـ مه        ـــكَالْشيا بـجلْقح ـنرِيالْوو ـهد  

  :١١وقوله

  اـابـ إرهداِءـس األعـفُـم أَنـألتـم      اكُم وإنْ تصلْواـا وصلْنـن إنْ تصرِمو-١٦٤

  

  
                                                   

 .٣/١٥٢اعد ، والمس٤/١٨٧٧، واالرتشاف ٤/٩٢ مذھب األخفش في شرح الرضي على الكافیة - ١
٢٣٧ - ٢.  
  .٦/١١٩شا و ،١/٤٣٥ الكتاب  انظر- ٣
  .وھو تحریف". بالجواب:" في د- ٤
  .٢/٢٧٦ معاني القرآن للفراء - ٥
 .٣/١٥٨٤ شرح الكافیة - ٦
وفي صحیح . اإلیمان، باب قیام لیلة القدر، كتاب ٣٥والحدیث في صحیح البخاري برقم ". علیھ الصالة والسالم:"، وفي ط، وص"علیھ السالم:" في د- ٧

 .، باب الترغیب في قیام رمضان، كتاب صالة المسافرین وقصرھا٧٦٠مسلم برقم 
 .، باب لقد كان في یوسف وإخوتھ آیات للسائلین، كتاب أحادیث األنبیاء٣٢٠٤ الحدیث في صحیح البخاري برقم - ٨
  .من د" ألن تابع الجواب جواب:" سقطت عبارة- ٩

. ٩/٧٦، والخزانة ٤/٤٢٧، والمقاصد ٢٨٠، ولھ في نوادر أبي زید ٦٠٠) ضمن شعراء إسالمّیون(بي زبید الطائي في دیوانھ  البیت من الخفیف، أل- ١٠
 ١٢٩/ ٦، وشا ٤/١٤٤، وجا ٢/٣٧١، وعق ٦٩٧ورد في نا . ١/٢٧٥، والمقرب ٢/٤٩٢، والمسائل الشیرازیات ٢/٥٩وھو بال نسبة في المقتضب 

ما یعترض في : والشجا. فیعل، وصف من السوء: كاده كیدًا، من باب باع، إذا خدعھ ومكر بھ، والسیئ: من یكدني یقال: وقولھ. ٣١٨، وجز ٢٨٩ومكو 
  .عرق ینبض أبدًا، فھو من األوردة التي فیھا الحیاة: والورید. الحلق كالعظم
  .المضارع" یكدني"لو فعل الشرط ماضیًا ت" كنت"من یكدني بسیئ كنَت، وجھ االستشھاد مجيء جواب الشرط : موضع الشاھد

، ٦٩٨ورد في نا . ٥/٧٣، والدرر ٢/٥٥١، والھمع ٤/٤٢٨، والمقاصد ٣/١٥٨٦یط، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح الكافیة ـ البیت من البس- ١١
  .القطع: والصرم. ٤٧٩، وسیو ٦/١٣٠وشا 

  . المضارع" تصرمونا"ماضیًا تلو فعل الشرط " وصلناكم"ط إن تصرمونا وصلناكم، وجھ االستشھاد مجيء جواب الشر: موضع الشاھد
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  :١وقوله

١٦٥-سـ إنْ يا سوعةًـمح٢با فَرا بِهواً طَار       ـمسا يمي وـنص نا موعـمفَنحٍ دواـال  

يف توضيحه عشرة٣َله اظموأورد الن شواهد شعري ٤ة.  
  

 ]م دعبفْـوـاضٍ رـعالْج ـكسا حــزفْ       نرـوـعه  ـبـعد ـ مارِعٍ ـض هـون[  

)نسا حزالْج كفْعاضٍ رم دعب٥ كقوله)و:  

١٦٦-إنْ أَتـ وخ ـاهيـلـلٌ يسم مـوةبقُ       ٦غلُ الَ غَـيـوم باـائـلالَ حـي ورِم  

  :٧وقوله

  ازِعـي لَج إنـرـلُ ويخفي الْصبوـيقُ       هـه حبِيبـانَ عنـذي إنْ بـ والَ بِالَّ-١٦٧

ورفععلى تقديرِ  ٨ عند سيبويه  ه  تقدمي  حمذوفاً  اجلوابِ ه، وكون .  وذهب الكوفي  ون واملرب٩د  ه على تقـدير     إىل أن
ط رـ الش داة أل  يظهر ما لَ م لَ  الفاء، بلْ  ف وال على حذْ   ،أخريقدمي والت س على الت  ـه لي  إىل أن  /١٠ قوم  وذهب .الفاء
تأثرييف ف لِعالش رط لكونه ماضياً ضفَععنِت ١١ يف اجلوابِلِ العم.  

  

                                                   
، ١/٢٠٦وھو بال نسبة في المحتسب ". إن یسمعوا ریبة" بروایة ٣٦٢، وسمط الآللي )أذن( البیت من البسیط، لقعنب بن أم صاحب في الصحاح - ١

  . ٦/١٣٠ورد في شا . ٩٠٨، والمغني ٣/١٥٨٦وشرح الكافیة 
  .المضارع" یسمعوا"ماضیًا تلو فعل الشرط " طاروا"جواب الشرط  اروا، وجھ االستشھاد مجيءإن یسمعوا ط: موضع الشاھد

 ".سیئة:"، وفي د"سّبة"، وأشیر في الھامش إلى نسخة فیھا"سیئًا:" في األصل- ٢
 ".أورد لھ الناظم:" في ط، وص- ٣
 .١٥٨٦-٣/١٥٨٥شرح الكافیة انظر  و.١٦-١٥ شواھد التوضیح - ٤
، ٢/٧٠، والمقتضب ١/٤٣٦، والكتاب ٢٢١، والجمل المنسوب للخلیل ٥٤والبیت من البسیط، لزھیر بن أبي سلمى في دیوانھ ". لھلقو:" في د- ٥

، ٤/١٨٠، وھشا ٢/١٦٤، ومر ٦٩٩ورد في نا .  ٩/٤٨، وزھر، والخزانة ٤/٤٢٩، ونا، ومر، ومكو، والمقاصد ٢/٦٢٥، واإلنصاف ٢/١٩٢واألصول 
 المنع، :والحرم. المجاعة: والمسغبة.  المحتاجلخلیل الفقیرویعني با. ٤٧٩، وسیو ٢/٢٤٩، وزھر ٢٩٠، ومكو ٦/١٣٢ وشا ،٤/١٤٣، وجا ٢/٣٧٣وعق 

  .یقول لیس لمالي منع علیھ
  .الماضي" أتاه"الجازمة لتلوه فعل الشرط " إن"بعد " یقول"، وجھ االستشھاد رفع الجزاء "وإن أتاه یقوُل: موضع الشاھد

 ".لةمسأ:" في د- ٦
  . "وال بالذي إن بان یومًا خلیلھ: " بروایة،٦٥ "شعراء أموّیون" صخر الھذلي في ألبي البیت من الطویل، - ٧

  .الماضي" بان "الجازمة لتلوه فعل الشرط" إن"بعد " یقول"إن بان یقوُل، وجھ االستشھاد رفع الجزاء : موضع الشاھد
 .١/٤٣٦ الكتاب - ٨
  .٢/١٦٤انظر مر  و.٢/٧٢ المقتضب - ٩

  .٢/٢٤٩ واألزھري في زھر، ٦/١٢٩،١٣٤ الشاطبي في شا  منھم- ١٠
 .٢/١٦٤ الكالم السابق تنبیھ في مر - ١١

 ب/٢٦٦
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  : تنبيهان

لُث م:لُاألواملاضي يف ذلك املضارع لَ"ـ ب املنفيلَإنْ" : تقول،"م مقُ تأقُم وقد يشمله كالمه،"١وم  .  

وقال . ه به كالم   كما أشعر  ،هس عكْ واب والص .مِ من اجلز  نـ أحس فع الر رين إىل أنّ   ذهب بعض املتأخ   :٢اينالثّ
  ." كثري جائزعفْ، والرتارخ مماجلز" :٣يف شرح الكافية

)هفْعرو(رفْ: أي اجلزاء ع )نهارِعٍ وضم دع٤ من ذلك قوله،ف ضع: أي)ب:  

١٦٨-ـ يعا أقْرح ـابِـ بنـا أقْـسٍ يعر              

        ـإنصإنْ ي ـكأخ عـركوصـ ت عر  

  :٥وقوله

  اـا الَ يضيرهـأتهـةٌ من يـعـبـمطَ        ا ـك إنهـلْ فَوق طَوقـلْت تحمـ فَقُ-١٦٩

   .]٧٨: ٤ ساءالنسورة [ ﴾تو املَكُكُمرِدوا يونأينما تكُ﴿: ٦ سليمانَ بنِ طلحةَوقراءةُ

  وقد أشعر كالم ه بأن  ه ال خيتص بالض    ويف بعـض نـسخ   ،٧ه أيضاً يف شرح الكافيـة    رورة، وهو مقتضى كالم 
٨سهيلالت.وصر ه ضرورةٌح يف بعضها بأن؛ سيبويهمِ كال، وهو ظاهروقد جاَء": ٩ه قال فإن١٠"عر يف الش .  

هقولَ  أنّوقد عرفت: )بعدم ١١ه يفلّ ليس على إطالقه، بل حم)عٍارِضلَ"ـ ب غري املنفيسبق١٢ كما"م .  

                                                   
  .وھو خطأ". أقْم:" في د- ١
 .، فمنھ نقل الكالم اآلتي٢/١٦٤ انظر مر - ٢
١٥٨٩ -٣/١٥٨٨ - ٣. 
، ولعمرو بن ١١١ة األدیب ولعمروبن الخثارم العجلي في فرح.  ٢/٩٨، وشرح أبیات سیبویھ ١/٤٣٦ الرجز لجریر بن عبد اهللا البجلي في الكتاب - ٤

، وأمالي ابن الشجري ٣/٤٦٢، واألصول ٢/٧٢وھو بال نسبة في المقتضب . ٢٣-٨/٢٠، والخزانة ٤/٤٣٠خثارم العجلي أو لجریر البجلي في المقاصد 
  .٤٧٩، وسیو ٢/٢٤٩، وزھر ٣١٩، وجز ٢٩٠، ومكو ٦/١٢٣، و شا ٢/٣٧٤، وعق ٢/١٦٥، ومر ٧٠٠ورد في نا . ١/١٢٥

 .المضارع للضرورة" یصرْع"الجازمة وفعل الشرط " إن"بعد " تصرُع"إن یصرْع تصرُع، وجھ االستشھاد رفع الجزاء : شاھدموضع ال
وھو بال . ٥٨-٩/٥٧، وزھر، والخزانة ٤/٤٣١، والمقاصد ٢/٦٥٥عر والشعراء ـ، والش١/٤٣٨ البیت من الطویل، ألبي ذؤیب الھذلّي في الكتاب - ٥

، ٦/١٣٦، وشا ٤/١٨١، وھشا ٧٠٠ورد في نا . ٤٧١، وكتاب الشعر ٢/١٩٣، واألصول ٢/٧٢، والمقتضب ٢١٩ب للخلیل نسبة في الجمل المنسو
ال یكون إال م ھا بوفرة خیرھا، وھو المراد من قولھ مطبعة، أي مختومة بالطابع ألن الختف لقریة یص"نھاإ"الضمیر في و. طاقتك: وطوقك .٢/٢٤٩وزھر 

  .ال ینقصھا: ال یضیرھا. یأخذ منھا ویستزید: من یأتھا.  المختومئبعد أن یمتل
 .المضارع للضرورة" یأِت"الجازمة وفعل الشرط " إن"بعد " یضیُرھا"من یأتھا ال یضیُرھا، وجھ االستشھاد رفع الجزاء : موضع الشاھد

 مصدر، أخذ القراءة ئطلحة بن سلیمان السمان مقر وھو. ١/١٩٣، والمحتسب ٣٣ قراءة طلحة بن سلیمان في مختصر في شواذ القرآن البن خالویھ - ٦
 .عرضًا عن فیاض بن غزوان عن طلحة بن مصرف ولھ شواذ تروى عنھ

١٥٩١ -٣/١٥٨٩ - ٧.  
  .٣الحاشیة رقم ثمة وانظر . ٢٣٧ - ٨
 .١/٤٣٦ الكتاب - ٩

 .٢/١٦٥ الكالم السابق مستفاد من مر - ١٠
 .١من ط" في" سقط - ١١
 ".لما سبق:" في د- ١٢
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  : تنبيهات

١لُاألو: اخت لف   ؛ بعد املضارع  عِفْ يف ختريج الر فذهب املرب دإىل أن قاًطلَه على حذف الفاء م.ـ لَ وفص يبويه ـ س
ـ  ى الت  عل ونَـ يك ، فاألوىل أنْ  ٢ األولِ تـ يف البي  "كإن" :ه حنو  يطلب بني أن يكون قبله ما ميكن أنْ       أخري، قدمي والت

ـ ع فَ طر ش  اسم األداةُ كانت ِ   إنْ : وقيل . العكس ز وجو ، الفاء  على حذف   يكونَ  فاألوىل أنْ  ،يكونَ  ال وبني أنْ  ى لَ
فَ/ الفاء، وإالَّمارِإض لَعى التأخريقدمي والت .  

ـ عطَ":  كقـوهلم ،"إنْ" لَ قب٤ُ  اجلزاَءب ما يطل  م هنا إذا تقد   عفْ الر نـسحي: ٣ األنباري  قال ابن  :اينالثّ ُامإنْك  
تزرطَ" :، تقديره"لُأكُنا نعامكلُأكُ نإن ت زنار" .  

 ؛ باعتبار األصـلِ   "جزاًء" اه مس  يكونَ  أنْ لُحتم، وي "جزاًء" ه املرفوع د لتسميت  املرب ه موافقةُ  كالم  ظاهر :٥الثالثّ
وإن مل يكن جزاًء،وهو اجلزم إذا ر فع.   

  

  ]لْـلَم ينجع اـهرِي أو غَ"إنْ"ـ لاًرطـ ش     لْـ لَو جعاًـجواب اًـا حتمـ بِفَواقْرنْ[

لَـم  (رط   الـش   مـن أدوات   )ها أو غريِ  "إنْ"ـ ل اًرطـش... لَو جعلْ  اًجواب( وجوباً   : أي ) بِفَا حتماً  واقْرنْ(
   :وذلك؛ )ينجعلْ

   .]١٧: ٦ األنعامسورة [ ﴾يرد قَيٍء شلِّى كُلَ عوه فَرٍيخ بِكسسم ينْإِو﴿: ة حنوملة االمسياجل

ـ و﴿: ، وحنو ]٣١: ٣آل عمران   سورة  [ ﴾ُهللا ا مكُببِحي ي ونِعبِات فَ َهللا ا ونَبح ت متن كُ نْإِ ﴿: ة حنو لبيوالطّ من ي ـ ع ـ لْم م ن 
الصالحاتو هوم ؤمالَ فَن يخاًملْ ظ٦ُ فالَ وه ١١٢: ٢٠ طهسورة [ ﴾اًمض[٧ كثري ابنِ يف رواية.   

                                                   
  .٢/٢٤٩، وزھر ٤/١٨٧٦ وانظر االرتشاف. ٢/١٦٥ التنبیھ بتمامھ في مر - ١
 .من د، وط، وص" األول" سقط - ٢
، واألصول ٢/٤١٩، ومجالس ثعلب ٢/٦٨وانظر تفصیل المسألة في المقتضب . ٢/١٦٥، ومر ١٨٧٦-٤/١٨٧٥ قول ابن األنباري في االرتشاف - ٣
  . ٦/١٢٤، وشا ٣/١٦١، والمساعد ٤/٩٥، ١/٤٤٢، وشرح الرضي على الكافیة )٨٧( مسألة رقم ٢/٦٢٣، واإلنصاف ٢/٢٣٦
 بالرفع على االبتداء وجملة "كطعاُم" :قرأ في المثال وعلیھ فُی،"یطلُب"  بالنصب مفعوُل"الجزاَء"  یحتمل أّن:المدابغي قال :"٤/١٤٣٤ في صب - ٤
 : أي، محذوٌف والمفعوُل، فاعٌل، بالرفع"اءالجز"  ویحتمل أّن. في الخبر المبتدأ عامٌل ألّن؛ للجزاء طالٌب"كطعاُمـ" ف محذوٌف والرابُط: أي، خبر"نأكُل"

  وإنما أوجب على نصب الجزاء رفَع. اھـ. مطلوبًا للجزاء"طعامك" فیكون ،"نأكُل"  مفعوُل، بالنصب"كطعاَم" :قرأ فُی،"أْن"  قبَلما یطلبھ الجزاُء
  شامًال لطلِب فلو جعل الطلَب،الطالب عامًال والمطلوب معموًال  من كوِن، للفٍظ من طلب لفٍظ على المتبادِر بناًء"طعامك"  وعلى رفعھ نصَب،"طعامك"

  ." لم یجب ما ذكر، فیھ یعمَلْن أل العامَلالمعموِل
 .٢/١٦٥ مر لتنبیھ الثالث مستفاد مناكالم  - ٥
  . وھي لیست روایة ابن كثیر المقصودة﴾َیَخاُف﴿:، وص١ في د، وط- ٦
 .٢/٥٧، وإعراب القراءات السبع وعللھا ٤٢٤ كثیر في السبعة البن مجاھد  قراءة ابن- ٧

 أ/٢٦٧
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   .]١٦: ٣آل عمران سورة [ ﴾هدع بن ممكُرصني يذا الَّذَ نم فَمكُلْذُخ ينْإِو﴿:  قوله تعاىل٢ حنو يف١وقد اجتمعا

   .]٣٩: ١٨ الكهفسورة [ ﴾يبى رسع فَاًدلَواالً و مكن ملَّقَا أَي أننِر تنْإِ ﴿:  حنودامها جلُعيت فوالّ

 نْإِو﴿:  حنـو  أو تنفـيس  ،  ]٧٧: ١٢ يوسفسورة  [ ﴾لُب قَ ن م ه لَ خ أَ قر س دقَ فَ قرِس ي نْإِ ﴿:  حنو "دقَ"ـ ب أو مقرونٌ 
فْختم ع فَ ةًلَي سوف ي يكُنِغ٢٨: ٩التوبةسورة  [ ﴾ُهللا ا م[،   لَ" أوحنو "ن  :﴿وم فْا يوالُع منخ لَ فَرٍينفَكْ ير٣﴾وه] ٣آل عمـران  سورة :

  . ]٧٢: ١٠يونس سورة [ ﴾رٍج أَن ممكُتلْأَا سم فَمتيلَّوت نْإِفَ﴿:  حنو"ام" أو ،]١١٥

وقد حتذفللض رورة٤ كقوله:   

١٧٠-فْعي نـ مساُهللاـلِ الْح اتنشاـ يهكُر      ]ثْـالَناِهللا م دنع ــربالش ــروالش[  

٥وقوله:  

  ٦اـالَمة نادمـولِ الْسـى علَى طُفَيلْـس       باـي والْصـاد للْغـ ومن الَ يزلْ ينقَ-١٧١
  

 ـقال الش٧ارح :" أو نلَ ومثَّ ."ورٍد دور بِ  للن  ما أخرجه البخاري م قوله ن  r ُأل بي كَ نِ ب ـ ": ٨بٍع ـ  إنْفَ اَء ج 
صاحها وإالَّباس تمتبِع وعنِ."اه املرب إجازة٩ُد ها يف االختيارِ حذف.   

  

  
                                                   

 ".االسمیة والطلبیة: أي" وقد اجتمعا: "قولھ:"٤/١٤٣٦ في صب - ١
 .من ط، ود" نحو" سقط - ٢
ب ، وإعرا٢١٥انظر السبعة البن مجاھد . وھي قراءة صحیحة.  بالتاء على الخطاب﴾وُهُرَفْكُت ْنَل َفٍرْی َخْنِم واُلَعْفَتا َمَو﴿:٢ في األصل، ود، وط- ٣

 .١١٨-١/١١٧القراءات السبع وعللھا 
، وھو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في نوادر أبي "عند اهللا ِسّیان" بروایة ١/٤٣٥والبیت من البسیط، لحسان بن ثابت في الكتاب ". بقولھ:"١ في ط- ٤

فسألتھ عن الروایة األولى، : قال، "ر فالرحمن یشكرهمن یفعل الخی": عن المازني عن األصمعي أنھ أنشدھمأبو العباسأخبرنا : "٢٠٨ وفیھ ٢٠٧زید 
المقتغب ."فذكر أن النحویین صنعوھا ولعبد . ٤/٤٢٣ولعبد اهللا بن حسان في المقاصد . ، وزھر٨٠، والمغني ٢/٧٢ والشاھد لعبد الرحمن بن حسان في 

، وزھر ٦/١٣٧، وشا ٤/١٤٧، وجا ٤/١٨٣، وھشا ٢/١٦٧، ومر ٧٠١ورد في نا .  ٥١، ٩/٤٩الرحمن بن حسان أو لكعب بن مالك في الخزانة 
  .٤٧٩، وسیو ٢/٢٥٠

 .اهللا یشكرھا، وجھ االستشھاد حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط للضرورة:موضع الشاھد
. ٢/٢٥٠، وزھر ٤/١٨٤، وھشا ٧٠٢ورد في نا . ٤/٤٣٣، والمقاصد ٣/١٥٩٨ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح الكافیة - ٥

  .سیوجد: وسیلفى. الضالل: والغي
  .سیلفى، وجھ االستشھاد حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط للضرورة: موضع الشاھد

  .١٨٤-٤/١٨٢ الشرح السابق بتمامھ في ھشا - ٦
  .٧٠٢ نا - ٧
  .یستحق، كتاب اللقطة، باب ھل یأخذ اللقطة وال یدعھا تضیع حتى ال یأخذھا من ال ٢٣٠٥ الحدیث في صحیح البخاري برقم - ٨
وانظر الجنى الداني . إجازة المبرد لحذف الفاء في الكالم، ومنعھ حذف الفاء في الضرورة: عن المبرد قولین ٤/١٨٧٢ ذكر أبو حیان في االرتشاف - ٩

  ، ٢/١٦٨، ومر ٧٠-٦٩
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  :١ املبتدأ يف قولهها وحذفوقد جاء حذفُ

١٧٢- ]نِي ثُعلٍـبش زنوا العكَعنا ال تهبنِي ]       ـرب ـثُعـلٍ منكَعِ الْعني ظَـن ـزـالم  

وإن ما وجب فيما ال يصلُ   / اجلواب بالفاء  نُ قر ح  شرطاً ل يلَعفإنّ  االرتباطُ م ، ما ال ي ص٢حـ  لالرتباط صالِ مع االت 
بأنْ أحق   ال ي لُصنَرِ قُ ٣ن، فإ  مع االنفصالِ  ح  بالفاء ع لاالرتباط م . أم    ا إذا كان اجلواب  كما هو   ،ه شرطاً  صاحلاً جلعل 
لُاألص،  مل ي حتبِ نُ يقترِ  إىل فاءٍ  ج     ها، وذلك إذا كان م اضياً متصر فاً مجر داً مقَ" نوغَ "د رِي  ضارِها، أو م عاً مجداً أو  ر

منفلَ" أو "ال"ـ باًيم" .  

ـ  قُ ن م د قُ هصيم قَ انَ كَ نْإِ ﴿: اىلعه ت حنو قول  ٥ ،عفعاً ر  مضارِ  كانَ  فإنْ .هاه بِ رانت اقْ جوزوي": ٤حارِ الش قالَ لٍب 
ـ  هبر بِ نمؤ ي نمفَ﴿: ه وقول ]٩٠: ٢٧ مـل النسورة  [ ﴾تبكُ فَ ةئَيالس بِ اَء ج نمو﴿: ه، وقول ]٢٦: ١٢ يوسفسورة  [ ﴾تقَدصفَ  الَ فَ
يخافب اًسخالَ ور اسورة [ ﴾اًقه١٣: ٧٢ جلن[".هذا كالم ه،وهو م عترضم نثالثة أوج ٦ه :  

ه قولَ  أنّ :لُاألو: "وجيوز ا اقتران ه"يقتضي ظاه ه أنّرالف لَعهو اجلواب ه بالفاء اقترانِ مع.والت أنّحقيق ـ  الف لَع 
– ٧-حينئذ خ بر مبتدأ  حمذوف  مجلةٌ ، واجلواب  ٨ح الكافية قال يف شر  . ةٌ امسي :"فَ ،ها بِ  اقترنَ فإن لَع ى خالف لِ األص. 

 علـى   الفاَء ألنّ؛ مضارعاً كانَ إنْلُع الفمزِ، وج  الفاءِ  بزيادة مكح ولوال ذلك لَ   . مبتدأ  خرب  الفعلُ  يكونَ وينبغي أنْ 
 زائدةٌ قديرِذلك الت    يف تقدير الس قوط. لكن  العرب  رفْ  التزمت املضارعِ ع  فَ ،٩ها بعد علم أن  ها غري زائدة ،وأن ةٌلَها داخ 

على مبتدأقَ مكما تدخلُ،رٍد على مبتدأ م صبِحٍر ه" .  

 ١١ على درج املُ فرصت كذلك، بل املاضي املُ     وليس .طلقاً املاضي بالفاء م    اقتران جواز  كالمه  ظاهر ١٠ أنّ :اينالثّ
ثالثة أضبٍر :  

ضرال جي  ب وز اقتران      ه بالفاء، وهو ما كان مسقْتب ىالً معن،  قْ ومل يصدبه و عدأو و قَنْإِ" :، حنوعيد امز يـ د  ام قَ
عمور" .  

                                                   
، ٢/١٦٨ورد في مر . ٤/٤٤٨، وشا، والمقاصد )نكع(ن ، واللسا١/١٢٢وھو بال نسبة في المحتسب . ١/٤٣٦ البیت من الطویل، لألسدي في الكتاب - ١

  . وثعل حّي من طیئ. تمنع: وتنكع. ٦/١٣٨وشا 
  . فھو ظالم:والتقدیر. ظالم، وجھ االستشھاد حذف الفاء الرابطة لجواب  الشرط مع المبتدأ بعدھا للضرورة: موضع الشاھد

  ".یصلح:"٢ في ط- ٢
 ".فإذا:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ٣
  .٧٠٠ نا - ٤
 ".وذلك:"، وص زیادة٢ في د، وط- ٥
  .١٦٧-٢/١٦٦ كالم الشارح واالعتراض علیھ مستفاد من مر - ٦
 ".والتحقیق حین٩ذ أّن الفعل:" في ط، وص- ٧
١٥٩٥-٣/١٥٩٤ - ٨.  
 .وھو خطأ" بھا" في د- ٩

 .من ط، وص" أن" سقط - ١٠
 .من د" على" سقط - ١١

  
  
  

 ب/٢٦٧
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وضرب جيب  اًظفْ وهو ما كان ماضياً لَ     ،ه بالفاء  اقتران قَ انَ كَ نْإِ ﴿:  حنو ،ى ومعن ميصقُ ه د م قُ ن ـ لٍب  ﴾تقَدص فَ
  . ةٌردقَ م/هع م"دقَ"، و]٢٦: ١٢ يوسفسورة [

وضرب  ه بالفاء  جيوز اقتران،    وهو ما كان م سقْتب ى وقُ الً معنصد به  و عد أو  و حنو عيد ، :﴿ومـ  ن بِاَء ج  الـسئَية 
 ردقَ ي أنْنسعيداً ح وداً أوعه إذا كان و ألن" :١قال يف شرح الكافية   . ]٩٠: ٢٧ مـل النسورة  [ ﴾ارِي الن  ف مههوج و تبكُفَ

  . ٢فصيل يف شرح الكافية على هذا الت وقد نص". املاضي حقيقةًةَلَامع ملَومع فَ،ماضي املعىن

 هـو   بلْ، كذلك وليس ،]٢٦: ١٢ يوسـف سورة  [ ﴾تقَدصفَ﴿: اىلعه ت  بقول ه بالفاءِ  جيوز اقتران  ٤امل لَثَّ م ٣ه أن :الثالثّ
٥بِلواجِل ثالٌمكما م ر.  

  : ٦تنبيه

هم  بعض وزعم .شريك ال للت  بط هنا للر  نت وتعي ."ورم ع ومقُي فَ دي ز ومقُي" : يف حنو   الكائنةُ ٧يةبب الس  فاءُ هذه الفاءُ 
مجلةًها عاطفةٌأن على مجلة ،عن العطْ فلم خترج ف.وهو بعيد .   

]تـوالْفَـلُـخ فَ"ذَاإِ" اَءـفـ الْمـكَ ه       أـاج"ـإن تإِـج دكَـذَا لَنهأَـافَـا م"[  

)ختالْفَاَء   و أ "إذَا"لُففَاجه الْم(يف الر بإذا كانَط مجلةً اجلواب ةً امسيغري طلبي ـ  عليها أداةُ يدخلْمل ة  ومل ،يٍ نفْ
سورة [ ﴾نَوطُنقْ ي ما ه ذَ إِ مهِيدي أَ تمدا قَ م بِ ةٌئَي س مهبص ت نْإِو﴿ ،)"هكافأ تجد إذَا لَنا م    إنْ"ـك( ،٨"إنّ" عليها   يدخلْ

؛]٣٦: ٣٠ ومالر ها مثلُ ألن  ها، فَ  بِ  االبتداءِ مِها يف عدوجوده ا يحلُص م  ا تحالفاءُ لُص  م ن بيان  ـ .  االرتباط فأم  نْإِ" ا حنـو 
عصى زيفَد ولَلٌي ه"قَنْإِ "، وحنو امز يفَد ما عمو قَرائقَنْإِ"، وحنو "٩م امز ينَّإِ فَدع قَاًرم ائفَ"م ،يتعيفيها الفاُءن .  

ـ  أها ليست، وأن١٠همع زنمالفاً ل خ،ها قبلَةًردقَ ال بالفاء م،هاِس نفْ"اذَإِ"ـ بطَب الروقد أفهم كالمه أنَّ    الً يف ص
  . بينهما يف اجلوابِع اجلمه ال جيوز الفاء، وأنعقو مةًع بل واق،ذلك

                                                   
٣/١٥٩٥ - ١.  
١٥٩٦ -٣/١٥٩٥ - ٢. 
  .وھو خطأ" إن:"١ في ط- ٣
 ."ما:" في د، وط، وص- ٤
 ".الواجب:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ٥
 .٢/٥٥٥، والھمع ٤/١٨٧٤، واالرتشاف ١/٤٣ األصول  تفصیل المسألة في وانظر.٢/١٦٨ كالم التنبیھ للمرادي في مر - ٦
 ".السبب:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ٧
 .وھو خطأ" إْن:"١ في ط- ٨
  ".قائمًا:"١ في ط- ٩

 مخالف لما نقل عنھ، إذ ٢/٤٧٥والوارد في معاني القرآن لألخفش . ٢/٥٥٦، والھمع ٣/١٦٣، والمساعد ٤/١٨٧٢ ذكر أنھ األخفش في االرتشاف - ١٠
  .واهللا أعلم". بمنزلة الفاء" إذا: "]٣٦: سورة الروم[﴾إذا ھم یقنطون﴿:"جاء فیھ

 أ/٢٦٨
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  : تنبيهان

١لاألو:يف اجلملة باملثالِةَ املشروطَ أعطى القيود لكن ،ها، فكان ينبغي أنْاطَه ال يعطي اشتري بينه .  

ـ  خِس ن  ويف بعضِ  .طر الش ها من أدوات   وغريِ "إنْ" ها بعد  بِ طُرب ي "اإذَ" ه أنّ  كالم  ظاهر :٢اينالثّ ٣هيلـس الت :
"وقد ٤ تنوب/ املفَ "اإذَ" "إنْ"  بعد أةُاج فَ،" الفاءنِ ع خصنْإِ"ـ به"وهو م ا يؤبِنُذ هت ميلُثـ   . ه ٥انـقـال أبـو حي :

ورِومد الس إنْ" اعِم."  وقد جاءت بع اإذَ" د" الش ذَإِفَ﴿ :ة حنو رطي ا أصبِاب هم ني اُءشم نع بادذَ إِها همي ستبشرنَو﴾ 
   .]٤٨: ٣٠ ومالرسورة [

 ]عالْفـوـلُ معب ـنالْج اـدز قْتثْـا أَوِ الْـالْفَـبِ     رِنْ ـإنْ ياوِ بِتـويـلقَم ـثن [  
) بِالْفَا أَوِ الْواوِ بِتثْليث قَمـن     ...إنْ يقْترِنْ (ها  ابو ج طرـ الش  أداةُ  تأخذَ أنْهو  : ٦أي )والْفعلُ من بعد الْجزا   (

  وابنمأ عاص قر. وهو قليلٌ ، وجوباً رةًمض م "أنْْ"ـ ب بص والن ، على االستئناف  عفْ والر ،ف بالعطْ م فاجلز .يقق ح :أي
ـ اسٍ عب، وابن ٨مِيهم باجلز ، وباق عِفْ بالر ]٢٨٤: ٢البقـرة   سورة  [ ﴾رفغيفَ ُهللا ا ه بِ مكُبـاسحي﴿: ٧عامرٍ بالن ـ .٩بِص  ئرِ وقُ

ـ ا الفُهوتؤتا وهوفُخ تنْإِو﴿، ]١٨٦: ٧ عـراف األسورة [﴾مهِانِيغي طُ فمهرذَي وه لَ ياد ه الَ فَ ُهللا ا لِلض ي نم﴿: ١٠هنبِ  اَءرقَ
  :١٢ه قولن م"ذأخن" نهِ بِيوِ وقد ر.]٢٧١: ٢البقرة سورة [﴾١١رفِّكَنَو مكُ لَري خوهفَ

  رامـد الْحـلَـبـ والْاسِـع النـربِي       لك ـابوس يهـو قَـلك أبـإنْ يهـ فَ-١٧٣

        نذُـوأخـ بـعبِذ هـنديأ   شٍــابِ ع    ـجظَّـ الْبرِ لَهـيـ لَسهــ سنام  
                                                   

 .٢/١٦٩ انظر مر - ١
  .٢/١٦٩ كالم التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٢
٢٣٨ - ٣. 
 ".ینوب:" في األصل- ٤
  .٤/١٨٧١ االرتشاف - ٥
  ."وھو": ٢طفي  و.، وص١من ط" أي" سقط - ٦
، أحد القراء السبعةبعيٌّ جلیل، و الشامّي، تاد اهللا بن عامر بن زید، أبوعمرانعبوابن عامر ھو . ١٩٥ قراءة عاصم وابن عامر في السبعة البن مجاھد - ٧

 .٤/٩٥ انظر األعالم .ھـ١١٨، توفي سنة  في روایة الحدیثمقرئ الشامیین، صدوٌق
  .١٩٥بالجزم في السبعة البن مجاھد  عمرو وحمزة والكسائي يابن كثیر ونافع وأب قراءة - ٨
ابن ان القرآن، ـ  حبر األمة وترجمtوھو عبد اهللا بن عباس . ٢/٧٥٢ طوالبحر المحی، ١/٣٥٠ قراءة ابن عباس بالنصب في إعراب القرآن للنحاس - ٩

 كان الناس یأتون مجلسھ یطلبون الحالل والحرام، والتفسیر، والحدیث، ."اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل": دعا لھ فقال قد rوكان ، rعم رسول اهللا 
  .   ٤/٩٥، واألعالم ٣/٦٢انظر وفیات األعیان . ھـ٦٨توفي سنة . قھ، والعربیة، والشعر، واألنساب، وأیام العرب ووقائعھا، ویجدون كل ذلك عندهوالف
أقف على ، ولم ١/٢١٦، وإعراب القراءات السبع وعللھا ٢٩٩-٢٩٨في السبعة البن مجاھد )  من سورة األعراف١٨٦اآلیة ( القراءة بالرفع والجزم - ١٠

". ، وال منع في العربیة من النصب وجزمًا رفعًائقر ﴾ویذرھم﴿:"٤/١٢٠القراءة بالنصب في كتب القراءات، وعنھا قال الرضّي في شرحھ الكافیة 
 من ٢٧١اآلیة (والقراءة بالرفع والجزم ". ولم أقف على من قرأ بالنصب:"٢/٢٥١، وفي زھر ٤/١٨٥وذكرت قراءة الرفع والجزم والنصب في ھشا 

والبحر ، ١/٣٣٩والقراءة بالنصب في إعراب القرآن للنحاس . ١٠٣-١/١٠٢، وإعراب القراءات السبع وعللھا ١٩١في السبعة البن مجاھد ) سورة البقرة
  .٢/٦٩١ المحیط

 .٢٣٢السبعة انظر . قرأ الباقونوبالنون . اصمعقراءة ي ھو. بالیاء" یكفر" :١ي طف - ١١
، وأمالي ابن ١/١٠٠، والكتاب ١٠٠، وفي الجمل المنسوب للخلیل "ونمسُك بعده" بروایة ١٠٦-١٠٥ من الوافر، للنابغة الذبیاني في دیوانھ ان البیت- ١٢

 كانو. ٣٢٠، وجز ٢٩٢، ومكو ٤/٢١، وشا ٢/٣٧٧، وعق ٧٠٣ورد في نا .  ٩/٣٦٥، والخزانة ٤/٤٣٤،  ٣/٥٧٩، وشا،  والمقاصد ١/٢٩الشجري 
إن ھلك النعمان ھلك الناس وصاروا : " في معناه١/١٠١ل األعلم في حاشیة الكتاب قا. ، فقال ھذه األبیات مریض النعمان فعلم أن قد جاء معتذرًاالنابغة

  ".والسنام حدبة البعیر. إلى أسوأ حال وأضیق عیش، وتمسكوا منھ بمثل ذنب بعیر أجّب؛ وھو الذي ال سنام لھ من الھزال
:  أي على االستئنافوالرفع، "أن"تقدیر  على والنصب، "ھلكی " بالعطف على جواب الشرط"نأخذ"نأخذ، وجھ االستشھاد جواز جزم : موضع الشاھد
  .ونحن نأخذ

  
 ب/٢٦٨



 

140 
 

وإن ما جاز الن صألنّ  بعد اجلزاءِ  ب  ه مل يتحقّ   مضمونق وقوع  ه، فأشبه الواق ع بعد  ه الواق١ بعد االستفهام  ع .ا إذا  أم
 بالفاء أو    املقرونُ  املضارع طَ توس إنْ ف .عفْ والر م اجلز  وجيوز ،بص الن ه ميتنع  فإن "مثُ"ـ ب  اجلزاءِ  بعد لِع الف كان اقترانُ 

الواو بني مجلةالش رومجلة اجلزاِءط فالوج هج زمهوجيوز ،الن صبقوله٢ وإىل ذلك اإلشارةُ،ب :   

)جـو مٱزن ـوـصعفل فَـلٍ إثْـب اوٍ       ا ـرو يـالـنْ بِٱأولَتمنِفَـن اكْـجاـت(  

فاجلزم إِ ﴿ : حنونه م ن ي قِت و يبِصالَ َهللا ا نَّإِ فَ ر  ي ضيأَ ع جالْ ر منِِسحي٩٠: ١٢ يوسفسورة  [ ﴾ن[ ـ  و .٣يلزم هو األشه٤ر. 
ومنشواهد الن ٥ه قولُبِص:   

١٧٤-رِبقْتي نمو نـ مضخيـا ون ـعؤظُلْم[        وِه ـشخالَ ياًوو ا أقَامـا ممضالَ ه[  
وال جيوزفْ الرعألن ه ال يصحاجلزاء قبلَ االستئناف  .  

وأحلق ثُ"ون   الكوفيبالفاء والواو  "م ،  فأجازوا الن صب ها، واستدلُّ  بعد وا بقراءة ٦نِ احلس/ :﴿ومن ي خرج م ن ب يته 
مِهللاى الَ إِاًراجِهو رسولثُه مي كَرِدالْ هموسورة [ ﴾ت١٠٠: ٤ ساءالن[.وزاد هم  بعض"٧"أو.  

 ]الْشطُ ـونِي رغيع ابٍ قَدوج نـعـلكْ        مالْعـوس ي أيتـقَد ى فُإننـهِـ املَعم[  

 األنعـام سورة  [ ﴾ضِي األر  ف اًقفَ ن يغتب ت نْ أَ تعطَت اس نإِفَ﴿: ، حنو  بقرينة : أي ) عن جوابٍ قَد علم     يغنِي والْشرطُ(

:  حنـو ، يف املعـىن ا هو جـواب م ممما تقد عليه الُّ كان الد وجيب ذلك إنْ.وهذا كثري .  فافعل : أي ، اآلية ]٣٥: ٦
﴿وأنتملَ األعكُنْ إِنَو نتمم ؤنِميأو ،]١٣٩: ٣آل عمران سورة [ ﴾ن قَ من جوابِرما تأخ ٨ عليه كما سيأيت سابقٍمٍس.   

)كْسالْعو(  ْوهو أن  ي  غين اجلواب  عن الش رط)  أيتي (قليالً  ) قَد  ى فُهِمندلَّ:أي) إن املَع ليلُ الد على احملـذوف ، 
٩كقوله:  

  امــسـك الْحـرِقَـفْـلُ مـعـوإالَّ ي       فٍءـا بِكُـت لَهـا فَلَسـهلِّقْـ فَطَ-١٧٥
   .لُعا يهقْلِّطَ تإالَّ و:أي

                                                   
 .٢/١٧٠مر  انظر - ١
  ".أشار:"١ في ط- ٢
  ".وھو األشھر: الجزم یلزُم غالبًا، بدلیل قولھ: أي:"ب/٢٦٨من جمیع النسخ خالفًا لألصل، وفي ھامش األصل " یلزم" سقط- ٣
 ".األشھر... فالجزم نحو :" سقطت من د عبارة- ٤
، وزھر ٢/٣٧٩، وعق ٤/١٨٥، وھشا ٧٠٤ورد في نا . ٤/٤٣٤، والمقاصد ٧٣٥طویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المغني  البیت من ال- ٥
  .الظلم: والھضم. ونؤوه من آواه یؤویھ إذا أنزلھ بھ. ٤٨٠، وسیو ٢/٢٥١

  ".نأ" الفعل المتوسط بین فعل الشرط وجوابھ بإضمار یخضَع، وجھ االستشھاد نصب: موضع الشاھد
  .١/١٩٥ب  قراءة الحسن في المحتس- ٦
  .٢/٢٥٢، وزھر ٦/١٦٠وانظر شا . ٢/١٧٠والكالم السابق عن الكوفیین تنبیھ في مر ". وزاد بعضھم أو:" سقطت من د عبارة- ٧
 ".سیأتي... ویجب ذلك :" سقط من د- ٨
. ٥/٨٧، والدرر ٢/١٥١زانة ، وزھر، والخ٤/٤٣٥، والمقاصد ٦١، وكتاب الشعر ١٤/٦١، واألغاني ١٩٠ البیت من الوافر، لألحوص في دیوانھ - ٩

. ٤٨٠، وسیو ٢/٢٥٢، وزھر ٣٢١، وجز ٢٩٣، ومكو ٦/١٦٧، وشا ٤/١٥٢، وجا ٢/٣٨٠، وعق ٤/١٨٧، وھشا ٢/١٧١، ومر ٧٠٥ورد في نا 
  .السیف: والحسام. فلست لھا بكفء: الضمیر في فطلقھا عائد على امرأة مطر وكانت جمیلة وكان مطر ذمیمًا، ولھذا قال

  .   وإال یعل، وجھ االستشھاد حذف فعل الشرط، وھو قلیل:موضع الشاھد

 أ/٢٦٩
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  :١وقوله

١٧٦-تم ؤى تـخا قَساًرـذُونـ بِظع رٍـةام       الَ يـوـنـ إالَّ يف ال٢ْجـفَـصي ـادـزِيد  

أراد:م تفُقَثْى توا تؤواذُخ .  

  : تنبيهات

ـ أش:لاألوقَ"ـ بارحذْ إىل أنّ"د فالش رمن حذف اجلوابِ أقلُّط ،٣ عليه يف شرح الكافية كما نص.ه  لكن
يف بعض نخِسى يف الكث٤ْسهيلِ التسو رةاجلوابِ بني حذف وحذف الش رطاملنف كما يف ٥"إنْ"  تاليةً"ال"ـ بي 
لالبيت األو.وهو واضح .فليكن مراد منه يف اجلملةه أقلُّه هنا أن  .  

  :٨ كقوله،ط واجلزاءر الش:يعين ."رورة يف الض"نْإِ" د بعانفَذَحيو": ٧سهيل قال يف الت:٦اينالثّ

          نْإِلْمى وـات الْعم يا سـالَت بنـ قَ-١٧٧

  ٩نِنٱت وـالَـ قَاًدمـ معاًرـانَ فَقيـكَ    

التقدير :فَ انَ كَ نْإِو قاًري م عاًمد ر ضيته .١٠ يف شرح الكافية   وكالمه ي نُؤذ ه يف االختيارِ  وازِ جب  لَّ على قوكـذا   ،ة 
كالم١١حِارِ الش .أعين حذْ-  ذلكوال جيوز اجلُف أزنْإِ"  غري١٢ِ مع-  معاًنِي" .  

 / ذلـك  ن م ؛ كثري فهو  مع األداة  فذ ح  فإنْ .١٣هلُّه كُ دح و فذإذا ح   قليالً رط الش ف حذْ ما يكونُ  إن :الثالثّ
ـال سورة  [﴾مهولُتقْ ت ملَفَ﴿: اىلعه ت قولُ ـ لَم وم أنتوهلُتقْ تملَم فَهِلتقَرتم بِخت افْنإِ" :ه، تقدير ]١٧: ٨ األنف كـ َهللا ان  ،"مهلَت قَ

                                                   
، ٢/١٧١، ومر ٧٠٦ورد في نا . ٢/٥٦٣، والھمع ٤/٤٣٦، والمقاصد ٣/١٦٠٩ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح الكافیة - ١

  .ال ینج یزید إال وھو في األصفاد: والتقدیر. سیر من قید وغلما یوثق بھ األ: الصفاد. التھمة: والظنة. قھرًا: وقسرًا. ٢/٢٥٢وزھر 
  . متى تؤخذوا، وجھ االستشھاد حذف فعل الشرط، وھو قلیل: موضع الشاھد

  ".ینجو:" في األصل- ٢
 .٢/١٧١ وانظر مر .٣/١٦٠٩ - ٣
٢٣٩-٢٣٨ - ٤.  
 .وھو خطأ" إّن:"١ في ط- ٥
 .٢/١٧٢ انظر مر - ٦
٢٣٩ - ٧. 
، وھشا ٢/١٧٢، ومر ٧٠٧ورد في نا . ٥/٨٨، والدرر ١٥، ٩/١٤، وزھر، والخزانة ١/١٠٤، والمقاصد ١٨٦ن العجاج في دیوانھ  الرجز لرؤبة ب- ٨
  . ٤٨٠، وسیو ١/٣٧، وزھر ٣٢١، وجز٦/١٦٤، وشا ٤/١٥٣، وجا ١/٢٠

 . للضرورة" إن"، وجھ االستشھاد حذف الشرط والجزاء بعد ِنْنٱَو: موضع الشاھد
  .وھو خطأ" وِإْنْن" بـ٢، وفي ط"ِنْنٱو" وفي ص بـ".ِإْن"ھى شطرا البیت بـ انت١، وطفي د ٩-
٣/١٦١٠ - ١٠. 
  .٧٠٦ نا - ١١
  ".من "١ في ط- ١٢
 ".كلھ:" سقط من د- ١٣

 ب/٢٦٩



 

142 
 

ـ  يلو الْ ١]وه[ ُهللاا فَ قح بِ اًيلوا و اد أر نْإِ :ه، تقدير ]٩: ٤٢ ورىالشسورة  [﴾يلو الْ و ه ُهللاافَ﴿: اىلعه ت وقولُ ـ  و الَ قاحلَ بِ ل ي
سووقولُ ،اه ه اىل تع :﴿ي ا عبادالَّ ي ذينآم نَّوا إِنأر ضي واسإِ فَةٌعيفَاي اعبدو٥٦: ٢٩العنكبوت سورة [﴾ن[لُ، أصـ نْإِفَ" :ه  م لَ
يأَتنْ أَ ت ت خلص وا العبةَاد ل  ي ف إِ فَ ضٍي أرياي ي غَ  فرِيا فَ هاعبدوذا إنْ  وكَ ."ن ح ذف بعض  الش حنْ رط و :﴿أَ نْإِو حد 
مالْن مرِشكيناس تجاروحنْ،]٦: ٩التوبةسورة [﴾ك إنْ" :وخ فَاًري خ٣ انتهى.٢"اًري.  

]ومتى اجلَد فذـاحـاعِ شطر قَسـوم      اـ جوم ـبـا أَختر ـفَهو ـمـلْتمز[  

)   طراعِ شمتى اجلَد فذاحو (رِغي ام تن٤اعي) مقَسو...  ترا أَخم ابوأي) ج: م  ـ  بِ ما اسـتغناءً  نـه واب ج
قَاملتمِد، )وفَه (احلذْ :أي ف) مزلْتم(. القَ  فجواب يكونُ مِس  ٥"إنَّ"أو  ،  مِداً بالالَّ ؤكَّ م،  اً أو منفي .وجواب  الـش رط 

 مِ تقـد ومثالُ. "موقُ أَنلَ فَِهللا وا مقُ ي إنْ"، و "٦همرِ أكْ ِهللا و دي ز ام قَ نْإِ" :رط فمثال تقدم الش   . أو جمزوم  ، بالفاءِ مقرونٌ
 ومقُا ي  م دي ز مقُ ي م لَ  إنْ ِهللاو" ،"ومقُ، أو ي  ومقُي لَ اًرم ع نَّ إِ دي ز مقُ ي م لَ ٧ إنْ ِهللاو"،  "نومقُ ألَ دي ز ام قَ نْ إِ ِهللاوا" :مِسالقَ
عمور" .  

وأمرطُا الشلَ" : حنو٨ االمتناعيلَ" و"والَو"فإن ه يتعيبِ االستغناُءن جوابه،قَ تدالقَ ٩على ممِسأو تأخ ر،١٠ كقوله :  

  امرـاالَت عـحت تلْك الْمسـا مسلَم       وادهــدى الْندي سبم لَو أـ فَأُقِْس-١٧٨

١١وكقوله:  

  اـا اهتدينـوالَ اللَّه مـ واللَّه لَ-١٧٩

                                                   
 . زیادة من النسخ جمیعھا خالفًا لألصل- ١
الناس :"فالتقدیر حالة الرفع ھو  على اختالف التقدیر، ١/١٣٠ بالرفع والنصب في كتاب سیبویھ كانتوبالرفع، " فخیٌر:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ٢

 والرفُع:"ورّجح سیبویھ الرفَع فقال" كاَن َخیرًا: إن كان الذي َعِمل خیرًا ُجِزَي َخْیرًا، أو:" ، والتقدیر حالة النصب"مجزیون بأعمالھم إن كان خیرًا فخیٌر
 حیث كان النصُب وإنما أجازوا النصَب،  بعدھا األسماُء أن تقَعَنُس وَح في اآلخر؛ ألنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدھا وأحسُنأكثُر

ھون وإن لم یكن مثلھ في كل حالٍة، كما یشّب  االبتداِء بخبِرھوا الجواَبر، فشّب منھما إال باآلَخ، وألنھ ال یستقیم واحٌدُمَزْج كما ُیُمَزْجھ، ألنھ ُیفیما ھو جواُب
 ".ھ وال قریبًا منھ بالشيء وإن لم یكن مثلالشيَء

 ".انتھى... وكذا إن حذف بعض :"ألصل، وسقطت من د عبارة ا ًالإمن النسخ جمیعًا " انتھى" سقطت - ٣
  ".غیر امتناعي:" سقطت من د- ٤
  .  وھو خطأ". أنََّّ:"وفي ص". إْن:"١ في ط- ٥
  ".أكرْمك:" في األصل- ٦
  .، وھو خطأ"إنَّ"١ في ط- ٧
  .١٧٥-٢/١٧٤ مر  مستفاد منيتالكالم اآل - ٨
  .من جمیع النسخ األخرى خالفًا لألصل" على" سقطت - ٩

مجلس : والندي. أظھر: وأبدى. ٢/١٧٤ورد في مر . ٤/٤٥٠، والمقاصد ٢/٨٩٣ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح الكافیة - ١٠
  .والشاعر یمدح سیدًا بھیبتھ ووقاره. یلةاسم قب: وعامر. جانب اللحیة: والمسالة. الشخص: والسواد. القوم

  .لشرط االمتناعي ولو تقدم القسمالما مسحت، وجھ االستشھاد االكتفاء بجواب : موضع الشاھد
ولھ أو لعبد اهللا في الدرر . ٤/٤٥١، والمقاصد ٢/٣٢٨ولعامر بن األكوع في سیرة ابن ھشام .  ، وجز١٠٨ الرجز لعبد اهللا بن رواحة في دیوانھ - ١١
  . ٢٨٥، وجز ٢/١٧٤ مر ورد في. ٤/٢٣٦

  . لشرط االمتناعي ولو تقدم القسماما اھتدینا، وجھ االستشھاد االكتفاء بجواب : موضع الشاھد
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نص١ على ذلك يف الكافية٢سهيلِ والت.وهو الص حيح .وذهبإىل أن٣ّ عصفور ابن يف ذلك للقَ اجلواب مِس 
لقَتدمولُه ون كَومِزه؛ياً ماضألن ه ملَ"  عن جوابِنٍغلَ" و"والَو"إالَّهما ال يكونُ، وجواب ياً ماض .  

 "الَو أو لَولَِـ  ب–  االمتناعيرط يف الش مجلة اجلوابِ:يعين - ردصوت": ٤سهيلِ يف التمِس القَ يف بابِهوقولُ
 / يقتضي٥مِ اجلز عواملِ من بابِلِ األولِه يف الفصوكالم. مِس القَا عليه جوابتلَا دخ وم"الَولَ" و"ولَ" يقتضي أنَّ

  أنّ"الَولَ" و"ولَ"ا على ن هيهبِن التمِ يف عده لَر والعذْ."الَولَ" و"ولَ" وابِج ب٦ِواستغنِي  حمذوفمِس القَ جوابأنَّ
البابموضوع للش ا غريِرط و، المتناعيبةُارِاملغ ال يـسلَ" ونَمالَو"ش لَ" وال ،طاًر٧"إنْ" إذا كانت مبعىن  إالَّ"و ،

 رط للش اجلوابلَع، فإن تقدم جرٍبو خ ذُمِس والقَ االمتناعي٨]غريِ[ رط على الشم إذا مل يتقدهذي ذكروهذا الّ
قاًلَطْم،وح ذفج القَواب مِس، متقدأو تأخ بقوله٩، كما أشار إىل ذلكر :   

  ١٠)ذَرـالَ حـ بِاًح مطْلَقـرطَ رجـفَالْش        رـبـ ذُو خلُـبـا وقَـيـوالَـنْ توإِ(

، "كمرِكْ يِهللا ومقُ ي إنْاًدي زإنّ"[، و"كمرِكْ يمقُ ي إنِْهللا وديز"، و"١١كمرِكْ يِهللا وامقُ ي إنْديز" :وذلك حنو
  مبعىن اجلملةلٌّخه م سقوطَ ألنّرٍب ذي خمِدقَ ت معرط للش اجلوابلَعما جوإن. ١٢"]كمرِكْ يمقُ ي إنِْهللا واًدي زإنّ"و
بتدأ أو  من م؛راًب خا يطلب م"ربذي اخل"ـ بواملراد. ١٣كيدأ التدرجم لوقسه م فإن؛مِس القَالفخيت هو منها، بِالّ

  . ه وحنوِ"كانَ" اسمِ

 ."هنمرِكْ ُألمقُي م لَ أو إنْام قَ إنِْهللا واديز" : فتقول؛مِس القَوابِج بِ االستغناُءه جيوز أن)حجر( :١٤هوأفهم قولُ
وهو ما ذكرهابن ه عصفور وغري.ه لكنن ص١٥ يف الكافيةذلك على سبيلِ على أن١٦ّسهيلِ والت الت حوليس يف .مِت 
   .مِتح على الت ما يدل١٧ُّكالم سيبويه

                                                   
 .٣/١٦٢٩ شرح الكافیة - ١
٢٣٩ - ٢. 
 .١/٥٢٩ شرح الجمل البن عصفور - ٣
١٥٢ - ٤.  
 .٢٣٩ التسھیل - ٥
 ".استغناء:" في ط، وص- ٦
  ".كانت بمعنى إن: " حتى قولھفي الصفحة السابقة "لشرط االمتناعّيوأما ا:" سقط من د مقطٌع كامل ابتداء من قولھ- ٧
 . زیادة من ط، وص- ٨
 ".إلیھ :"١ في ط- ٩

  .٢/١٧٣ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ١٠
  .بالرفع وھو خطأ" یكرُمك :"١ في ط- ١١
  . زیادة من ط، وص- ١٢
 ".للتوكید:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ١٣
 .٢٥٤-٢/٢٥٣، وزھر ٢/١٧٣مر ، و١٧٨٤-٤/١٧٨٣االرتشاف  انظر الكالم التالي في - ١٤
  .٣/١٦١٣ شرح الكافیة - ١٥
٢٣٩ - ١٦. 
  .١/٤٤٤ الكتاب - ١٧

 أ/٢٧٠
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)برـوـمجـا رب ـحـعقَس مِ ـــد       طٌ بِــشـري خـالَ ذـبمِـقَـرٍ مد(  

كما ذهب١اُء الفرت ماًكس٢ بقوله:  

١٨٠-بِن تنِيم نـ لَئا عغ ـن كَةرعم ب        ـالَ تنـلْفمد نمِ ـاِء الْقَـا عونفت٣لُـن  

٤وقوله:  

  اـارِ الْقَيظ للْشمسِ باديـم في نهـأَص          اًه الْيوم صادقا حدثْتانَ مـ لَئن كَ-١٨١

ومنعاجلمهور ذلك، وتأو لوا ما وردعلى ج ٥ زائدةًمِ الالَّلِع.  

  : تنبيهات

كلُّ :٦لاألو  عٍ موض است فيه عن جوابِ   ينِغ  الش ال يكونُ  رط ف لُعالش فيه إالَّرط ـ  اللَّ ماضي ـ ،ظفْ ضارعاً  أو م
ـ ﴿:  وحنـو  ،]٨٧: ٤٣خـرف   الزسـورة   [﴾ُهللا ا نلُوقُي لَ مهقَلَ خ ن م مهتلْأَ س نئلَو﴿:  حنو ،"ملَ"ـجمزوماً ب  ـ  نئلَ ـ ن ت /م لَ ته 

   :٧ها قولُوأم ."نموقُ َألمقُ ت إنِْهللاوا"، وال "لْعفْ ت إنْمال ظَأنت" وال جيوز. ]٤٦: ١٩مرمي سورة [﴾كنمجرَأل

١٨٢- ]ـهـائـلُ ثَنأه تأنو ـكلَيثْنِي علَ]         يـويـدسي وإنْ ه ــكزِيم كزِدـتد  

  :٨هوقولُ

٣١-ت نقَـ لَئ ـكض ـدكُم بليع اقَتويكُمـلَ         تعـيبر ـلَميـي أنَّ بـتاسو ــيع  

رورةٌفض.وأجاز ون إالَّ ذلك الكوفياَء الفر .  

                                                   
  .١٣١-٢/١٣٠ ،١/٦٦،٦٩ انظر مذھب الفراء واستشھاده بالبیتین التالیین في معاني القرآن للفراء  - ١
، والخزانة ٤/٤٣٧، ٣/٢٨٣ا، ومر، وجز، والمقاصد ون، ١٣١-٢/١٣٠ومعاني القرآن للفراء ، ٤٨ البیت من البسیط، لألعشى في دیوانھ -٢

عن غب معركة أي بعد انقضاء . ابتلیت: ومنیت. ٣٢٤، ١٦٦، وجز ٢٩٤، ومكو ٢/٣٨٣، وعق ٢/١٧٤، ومر ٣٦٨ورد في نا . ١١/٣٢٧،٣٣٣
إن :  والمعنى.یقتلوا سیدًا من رھط األعشىیخاطب بھا یزید بن مسھر الشیباني، وكان حرض بني سیار، أن والشاعر  .نجحد: ننتفلو. تجد: تلفي. المعركة

  . من قتلنا قومكنجحد أو نتبرأبعد المعركة فلن تجدنا  ابتلیت بلقائنا
 .، وھو تصحیف"تنتفُل:" في ص- ٣
. ٤/٣٢٧رر ، والد٣٤٠، ٣٣٦، ١١/٣٣١، والخزانة ٤/٤٣٨، وزھر، والمقاصد ٢/١٣١معاني القرآن للفراء  البیت من الطویل، المرأة من ُعقیل في - ٤

  .٤٨٠، وسیو ٢٥٤/ ٢، وزھر ٣٢٣، وجز ١٧٥/ ٦، وشا ٤/١٥٥، وجا ٤/١٩١، وھشا ٧٠٨ورد في نا 
قد و التي یجازى بھا زیدت علیھا الم، "إن" ألن ؛وربما جزم الشاعر :"٢/١٣٠ معاني القرآن قال فيإذ  ؛لجمھورامذھب  ة الفراء موافقیحتمل كالم - ٥

  . واهللا أعلم.، ثم جاء استشھاده بالبیتین المذكورین" جوابھافي التي "الـ"، وبعضھم ب"لئن"ـجزم بعض الشعراء ب
  .٢/٢٥٤وانظر زھر . ١٧٦-٢/١٧٥ومعظم كالم التنبیھ األول في مر . ١من ط" األول" سقط - ٦
وھو بال نسبة في . ٥/٧٥، والدرر ٤٢-٩/٤١خزانة الو ،٣/١٠٤١لمرزوقي  شرح دبوان الحماسة ل البیت من الكامل، لعبد اهللا بن عنمة الضبي في- ٧

  . ٢/١٧٦ورد في مر . ٢/٥٥٢، والھمع ٤/٩٣، وشرح الرضي على الكافیة ٣/١٦١٩شرح الكافیة 
  .  ضرورةوذلك لل. مع االستغناء عن الجواب" لم"مجيء فعل الشرط مضارعًا غیر مقرون بـإن ھو یستزدك، وجھ االستشھاد : موضع الشاھد

  .  ضرورةلل، مع االستغناء عن الجواب" مل"مجيء فعل الشرط مضارعًا غیر مقرون بـ، وجھ االستشھاد كتإن : موضع الشاھد.  تقّدم تخریج البیت- ٨

  
 ب/٢٧٠
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  ابن  وأجاز . حينئذ هي اجلواب   ةُميس القَ ، واجلملةُ ه لَ  اجلوابِ لُع ج بج بالفاء و  نَرِ وقُ ،مس القَ ر إذا تأخ  :١اينالثّ
السأنْ ٢اجِر  ت نفَ ؛ى الفاءُ و يالقَ ىطَع سم املتأخ ر نِ  مع يها ما أُتعط٣يهفْ اللَّ معظا، فأجاز  "ْإنقُ تم يلَعَألُهللا ام زورنك" 

 عنـد   ال جيوزرط الش جوابِ فاِءف حذْ ألنّ؛ ذلك ال جيوزي أنْوينبغ. داًاه ش  يذكر م، ولَ "ُهللا ا ملَعيفَ" :على تقدير 
  . رورة يف الض إالَّاجلمهورِ

  :راًصتخه م فنذكر،رطنيِ الشا على اجتماعِن هه مل ينب:٤الثالثّ

إذا تالَوى شرعطْ دونَطان فَأل فاجلواب وما، والثّهِلقَاين ميدلِ لألوبِه  كتقييدالٍحو اقعةم وقعه،٥ كقوله:  

١٨٣-ســ إنْ تغيتواـثُوا بِنجِدا تورذْعا إنْ ت      نـما مـعـاقـلَ عزانـ زـا كَـهمر  

ـ مؤ ت نْإِو﴿ :اىلع ت  بقوله ٧لَثَّ، وم ٦ يف شرح الكافية   فه املصن  كذا قالَ  .اًعا م مه لَ  فاجلواب فا بعطْ يالَو ت وإنْ وا ن
وتقُتوا يؤكُتأُم جكُورسورة [﴾ماآلية]٣٦: ٤٧ دحمم ، .  

، "كي إلَ نِسح أُ ي إلَ نِسح ت إنْي و نِتأْ ت إنْ":  حنو ؛ هلما  بالواو فاجلواب  ف بعطْ طانرـ الش اىلوإن ت : ٨ه غري وقالَ
 وا على أنّ  فنص ،، أو بالفاء  "اهرمأكْ أو فَ  هرمأكْ فَ دن ه تاَء ج  إنْ و أَ دي ز اَء ج إنْ" : حنو ؛مها ألحد  فاجلواب "أو"ـأو ب 

اين، والثّ  للثّ اجلواب اين وجهواب ج واب لِ األو.   وعلى هذا فإطالق  املصن على  حممولٌ ٩ف  ا إذا   م  ـدعت أداةُ   لَم ـهعم  
الشالعطْ، و١٠رطبالواو/ ف.  

                                                   
  .١٧٨٥-٤/١٧٨٤ وانظر االرتشاف .٢/١٧٥ كالم التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ١
  .٢/١٩٨ األصول - ٢
  ".أعطاه:" في د- ٣
 .٢/٢٥٤زھر و ،٤/١٨٨٥ االرتشاف وانظر .٢/١٧٦ أغلب ما في التنبیھ الثالث في مر - ٤
، ٤/٤٥٢، والمقاصد ٤٠، واعتراض الشرط على الشرط ٨٠١، والمغني ٣/١٦١٤  البیت من البسیط، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح الكافیة- ٥

والمعاقل جمع معقل وھو . تفزعوا: وتذعروا. ٢/٢٥٤، وزھر ٣٢٢، وجز ٢/١٧٦ورد في مر . ٥/٩٠، والدرر ١١/٣٥٨، والخزانة ٢/٥٦٤والھمع 
  . الملجأ

  ".إن تذعروا"، و"إن تستغیثوا"وھما ؛  غیر متعاطفینشرطینمجيء جواب واحد بعد تجدوا، وجھ االستشھاد : موضع الشاھد
٣/١٦١٥ - ٦.  
  ".لھ" في ط، وص زیادة - ٧
  .٢/٢٥٤وزھر  ،٤/١٨٩٠ انظر االرتشاف - ٨
 ". وإن توالیا بعطف فالجواب لھما: أي في قولھ في شرح الكافیة" فإطالق المصنف: "قولھ:"٤/١٤٥٢وفي صب . ٣/١٦١٥ شرح الكافیة - ٩

  .ألصلا الإمن جمیع النسخ "  َمَعُھ أداُة الّشرِط ُتَعدما إذا َلْم" سقطت عبارة - ١٠

 أ/٢٧١
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  "لَـو"فَـصـلُ  

  
  : تأيت على مخسة أقسامٍ" لَو"اعلَم أنّ 

  . ١ذكره يف التسهيل، "اًزِلُ عندنا فَتصيب خيرلَو تن: "حنو، أنْ تكونَ للعرضِ: األول

  .  وغريه٣خميذكره ابن هشام اللَّ، ٢"تصدقُوا ولَو بِظلْف محرقٍ: "حنو، أنْ تكونَ للتقْليلِ: الثّاين

 ؛]١٠٢: ٢٦الشعراءسورة [لَو أَنَّ لَنا كَرةً﴾فَومنه ﴿: قيل، ٤"لَو تأْتينا فَتحدثَنا: "حنو، أنْ تكونَ للتمني: الثّالث
  .  يف جوابِها]١٠٢: ٢٦الشعراءسورة [ولهذا نصب ﴿فَنكُونَ﴾

لتيف واخ ف"لَو "الض ٥ائعِهذه؛ فقال ابن ،هشامٍ اخلضراوي برأسها: ٦وابن مسإىل جوابٍ ، هي ق ال حتتاج
طرى هلا جبوابٍ منصوبٍ كجوابِ ، كجواب الشؤتولكن قد ي"تلَي ."  

جوابٍ : أُشرِبت معىن التمني؛ بدليل أنهم مجعوا هلا بني جوابني، الشرطية" لَو"هي : ٧وقال بعضهم
  :٩كقوله، وجوابٍ بالالَّم، ٨منصوبٍ بعد الفاء

  ذَّنـائـبِ أي زِيـرِـ    فَيخـبـر بِالْمقَـابِر عن كُـلَيـبٍ    و نبِـش الْـفَلَ – ١٨٤
                                                

٢٤٤-٢٤٣ - ١. 
، ٢٣٤٦في سنن النسائي الكبرى برقم " ردوا السائل ولو بظلف محرق:"وبلفظ. ٩/٢١١ الحدیث بلفظھ المستشھد بھ في فتح الباري البن حجر - ٢

 نجاد عن جدتھ رضي اهللا عنھ، وسنن البیھقي الكبرى برقم ، حدیث ابن١٦٦٩٩باب رد السائل ولو بشيء، كتاب الزكاة، ومسند اإلمام أحمد برقم 
  .والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس. ، باب التحریض على الصدقة وإن قلت٧٥٣٨

 ھو محمد بن أحمد، أبو عبد اهللا، أندلسّي سبتّي، لھ تآلیفمي ـوابن ھشام اللخ. ٢٣٤موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب و ،٣٥٢كذا في المغني  - ٣
علم من الوھم والخلل، حسان استعملھا الناس، منھا كتاب الفصول، والمجمل في شرح أبیات الجمل، وإصالح ما وقع من كتاب سیبویھ وفي شرح األ

  . ٥/٣١٨، واألعالم ٢٥٦انظر البلغة . ھـ٥٧٧وكتاب في لحن العامة، وكتاب شرح فیھ فصیح ثعلب، وشرح مقصورة ابن درید، توفي سنة 
  .خطأوھو " لو تأِتَنا:"١ وفي ط".لو تأتیني فتحدثني": في د- ٤
عالم ، شبیلي، أبو الحسنعلي بن محمد بن علي بن یوسف الكتامي اإلھو  وھو تحریف، وابن الضائع" صباغ:"النسخ في األصل خالفًا لجمیع - ٥

 ،٢/٢٠٤انظر بغیة الوعاة . ھـ٦٨٠ توفي سنة ".اجيشرح الجمل للزج"  و،"شرح كتاب سیبویھ " من كتبھ  .بالعربیة، أندلسي، من أھل إشبیلیة
  .٤/٣٣٣واألعالم 

 .٢/٥٧٤والھمع ، ٣٥٢والمغني ، ٢/١٧٧، ومر ٢٨٩، والجنى الداني ٤/١٩٠٣ انظر مذھب ابن الضائع وابن ھشام الخضراوي في االرتشاف - ٦
  .٢٨٩وانظر الجنى الداني . ١٩٠٤-٤/١٩٠٣ منھم أبو حیان في االرتشاف - ٧
  .وھو تحریف" منصوب بالفاء:"١ ط في- ٨
. ٤/٤٦٣، والمقاصد ٤/١٤٦، واألغاني ١/١١٥، ونوادر أبي مسحل األعرابي ١٧١ للمھلھل بن ربیعة في األصمعیات  من الوافر،ان البیت- ٩

: ذي ُیَضرب بھ المثُل فیقال ال ھوُكَلیب بن ربیعَةو .٢/١٧٨ ورد في مر .١١/٣٠٥، والخزانة ٣٥٢، والمغني ٢/١٨٥والشاھد بال نسبة في األصول 
  وأُخوه ُمھلِھل بن ربیعة، ھو الذي قام بحربھم،. قَتَلھ جسَّاُس بن ُمرَّة الشَّیبانيُّ، فكان سبَب الحرِب بین بكٍر وتغلَب أربعین سنًة، "أعزُّ من ُكلیِب وائٍل"

زیر النساء إذا كان كثیر : ویقال. ، دفن فیھ كلیب بعد قتلھكةموضع بنجد على یسار طریق م: الذنائبو. مراثي مھلھل أخاه وقومھوھذا البیت من  
یرثي أخاه كلیبًا مفتخرًا والشاعر . ، قتلھما المھلھل ثأرًا ألخیھ شعثم وشعیث ابنا معاویة بن عامر بن ذھل بن ثعلبة ھماالشعثمانو. التحدث إلیھن

  .بثأره لمقتلھ، بعد أن كان یعیره بأنھ زیر النساء
  .بالفاء، والثاني بالالم ، أحدھما مقترن"لو "ین لـلقر، ووجھ االستشھاد مجيء جواب..فیخبر: موضع الشاھد
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  قَـاُء من تحـت الْقُبـورِـ الشـعـثَمينِ لَقَـر عيـنـاً        وكَيف لـومِيـبِ         

فهي  ":١وقال املصن"ة" لَوي، املصدريمنلِ التععن ف ت؛"أغن خمشريه أورد قولَ الزوقد جتيء : "٢وذلك أن
"ي" لَومنثَنِي: حنو، يف معىن التدحينِي فَتأتت لَ: "٣فقال، "لَوأنّ األص ثَنِي: "إنْ أراددحينِي فَتأتت لَو تددو" ،

، فكانَ هلا جواب كجوابِها، يف اِإلشعارِ مبعىن التمني" لَيت"فأشبهت ، عليه" لَو"ة فحذَف فعلَ التمني لدالل
ي كـ،فصحيحمنللت عضو فها حرأو أن "تي، "لَيمنلِ التععِ بينها وبني فاجلم عه منام؛ الستلْزنوعمكما ، فم

تبينه وبني لَي عمجال ي ."  

وقال يف ". فينصب بعدها الفعلُ مقْروناً بالفاء، وتغنِي عن التمني: " املصدرية٥ بعد ذكْر٤ِهيلوقال يف التس
  :٧أشرت إىل حنوِ قولِ الشاعر: "٦شرحه

  "ـداــرورى لَو تعـانُ فَتنهجِبـالُ ش/      سـرينـا إلَيهم في جموعٍ كَأنهـا - ١٨٥

: ؛ ألنّ األصل١١َ"لَيت" جوابِ تمن إنشائي كجوابِ ١٠نصب ألنه يف:  أنْ تقول٩َ"تنهدا"لَك يف فَ: "٨قال
، يف اِإلشعارِ مبعىن التمني دون لفظه" لَيت"فأشبهت ، عليه" لَو"فحذَف فعلَ التمني لداللة ، "وددنا لو تعانُ"

، ليس هذا من بابِ اجلوابِ بالفاِء: ولك أن تقولَ. وهذا عندي هو املُختار، "يتلَ"فكان هلا جواب كجوابِ 
  . هذا كالمه." والفعلَ يف تأويلِ مصدرٍ" لَو"بل من بابِ العطْف على املصدرِ؛ ألنّ 

على أنّ ١٢ونص "اىل" لَوعةً﴾فَ﴿: يف قوله تا كَرأنَّ لَن عراءسورة [لَوةٌ ]١٠٢: ٢٦الشعِ ، مصدريواعتذر عن اجلم
  . ١٣واآلخر أنْ تكونَ من باب التوكيد، "لَو ثَبت أنَّ: "أحدمهُا أنّ التقدير: املصدرية بوجهني" أنْ"بينها وبني 

: حنو، "يود"أو " ود"وأكثر وقوعِ هذه بعد ، إالَّ أنها ال تنصب، "أَنْ "١٥أن تكونَ مصدريةً مبعىن: ١٤الرابع
  . ]٩٦: ٢البقرةسورة [﴿يود أَحدهم لَو يعمر﴾، ]٩: ٦٨القلمسورة [﴿ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ﴾

                                                
 .١/٢٢٨ شرح التسھیل البن مالك - ١
  .٤٤٣المفصل  الزمخشري في قولوانظر . ١/٢٣٠ أورده ابن مالك في شرحھ التسھیل - ٢
 .١/٢٣٠ شرح التسھیل البن مالك - ٣
٣٨ - ٤.  
  ".ذكره:" في ط، وص-٥
 .١/٢٢٩ شرح التسھیل البن مالك - ٦
عان من تو .اسم جبل: شرورىو .١٧٨ -٢/١٣٩ورد في مر . ٤٦٥، ٤/٤١٣قائلھ مجھول، والشاھد بال نسبة في المقاصد  البیت من الطویل، - ٧

  .ننھض: وننھد. العون
  .التي للتمني" لو" جواب في" أن"بتقدیر " تنھد"نصب ، ووجھ االستشھاد فتنھدا: موضع الشاھد

 .١/٢٢٩ شرح التسھیل البن مالك - ٨
  .بضم أولھ وھو خطأ" ُتنھدا:"١ في ط- ٩
  .من جمیع النسخ خالفًا لألصل" في" سقط - ١٠
  ".ألنھ جواٌب عن إنشاء كجواب لیت:" في د- ١١
  .١/٢٣٠ شرح التسھیل البن مالك - ١٢
 .٣٥٢ي وانظر المغن. ١٧٨-٢/١٧٧ الكالم السابق في مر - ١٣
 .٢٨٨-٢٨٧وانظر الجنى الداني . ٣٥١-٣٤٩ الكالم التالي في المغني - ١٤
  ".بمنزلة:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ١٥

 ب/٢٧١
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  : ٢ قولُ قُتيلَة١ومن وقوعها بدوما

   املُحـنـقمـا كَـانَ ضرك لَو مننت وربمـا        مـن الْفَتـى وهو الْمغـيـظُ - ١٨٦

  :٣وقولُ األعشى

  وربمـا فَـات قَومـاً جلُّ أمرِهم         من التـأني وكَـانَ الْحـزم لَو عجِلُـوا  - ١٨٧

 ورود ثْبِتي م لَمهوأكثر"ةً" لَواُء، مصدريها الفرذكر نم٤ومرِي، ٥ وأبو عليبالت رِيناملتأخ نوموأبو ، ٦زِي
  ". أنْ"وعالمتها أنْ يصلُح يف موضعها  .٨وتبعهم املصنف، ٧البقاِء

فعطف ، ١٠ حبذْف النون]٩: ٦٨القلمسورة [﴿ودوا لَو تدهن فَيدهنوا﴾: ٩ويشهد للمثْبِتني قراءةُ بعضهِم
ا كانَ معناهلَم ﴾نهدبِ على ﴿تصوا﴾ بالننهدي﴿" :نهدأنْ ت ."  

ها وبينه أَمداً ﴿وما عملَت من سوٍء تود لَو أَنَّ بين:  يف حنو١٢"أنَّ" عليهم دخولُها على ١١ويشكلُ
/  لَو ثَبتتود: "تقديره، إنما دخلت على فعلٍ حمذوف مقدرٍ بعدها" لَو"وجوابه أنَّ  .]٣٠: ٣آل عمرانسورة [اً﴾بعيد

هنيبا وهنيأنَّ ب" ،به ١٣كما أجابفةً﴾فَ﴿:  يف١٤ املصنا كَرأنَّ لَن عراءسورة [لَو١٠٢: ٢٦الش[ ،قا سبكم على رأيه .  

 ها جوابالثّاين، وأمده على حفمبراد الً﴾: وهو أنْ يكونَ من بابِ توكيد اللّفْظباً ساجج٣١: ٢١ياءاألنبسورة [﴿ف[ ،
 آل سورة[﴿والَّذين من قَبلَهم﴾: ١٥كقراءة زيد بنِ علي، ففيه نظَر؛ ألنّ توكيد املصدرِ قبلَ مجيء صلَته شاذٌّ

  .  امليمبفتحِ، ]١١: ٣عمران
                                                

  ".ومن وجودھا بدونھا:"١ في ط- ١
، وزھر، ٤/٤٧١، والمقاصد ٣٥٠، ونا، وھشا، والمغني ١/١٠، واألغاني ٢/٤٣لقتیلة بنت الحارث في سیرة ابن ھشام  الكامل،  من البیت- ٢

  يأمننت علیھ بالعفو و .٢/٢٥٤، وزھر ٤/١٩٣، وھشا ٨٢ورد في نا . ٤٧١والشاھد بال نسبة في كتاب الشعر للفارسي . ١١/٢٣٩والخزانة 
ْنُت اْلَحاِرِث ِبوالبیت من شعر قالتھ قتیلة . َأْحنَق الرَّجل ِإذا حَقَد ِحْقدًا ال َیْنحلُّ. َمغیٌظ فھو غاَظُھ: یقال. للعاجز كامٌن غضٌب: الَغْیُظو .نعمت علیھ بھأ

  .َلّما َبَلَغُھ َھَذا الّشْعُر َقاَل َلْو َبَلَغِني َھَذا َقْبَل َقْتِلِھ َلَمَنْنُت َعَلْیھ rَفُیَقاُل َوَالّلُھ َأْعَلُم إّن َرُسوَل الّلِھ ، r بعد أن قتلھ النبي ُأْخت الّنْضِر ْبِن اْلَحاِرِث َتْبِكیِھ
  .ما كان ضرك المن علیھ:  والتقدیر."یود"أو " ود" دون مصدریة" لو"اد مجيء لو مننت، ووجھ االستشھ: موضع الشاھد

. ٢/٦٥٠، وشرح شواھد المغني "وربما فات قوم بعض نجحھم:" بروایة٩٦ للقطامي في تحسین القبیح وتقبیح الحسن  البیت من البسیط،- ٣
  .٣٥٠ولألعشى في المغني 

  .ھموكان الحزم َعَجل: والتقدیر. مصدریة" لو "لو عجلوا، ووجھ االستشھاد مجيء: موضع الشاھد
  .١/١٧٥ معاني القرآن للفراء - ٤
   .٢٨٩ البغدادیات وانظر .٢٣٠-١/٢٢٩البن مالك  كما جاء في شرح التسھیل )وھو مفقود ( التذكرة كتابھ في- ٥
صل الطالب إلى قواعد ، ومو٣٥٠والمغني ، ٢٨٨، والجنى الداني ٢/١٧٧مر و ،١/٢٢٩ شرح التسھیل البن مالك انظر مذھب التبریزي في - ٦

تفسیر القرآن العظیم : (یحیى بن علّي، أبو زكریا، الخطیب اللغوي، من أئمة النحو واألدب، من كتبھوالتبریزي ھو  .١/٣١٥، والھمع ٢٣٠اإلعراب 
، ٣١٥، والبلغة ٦/١٩١نظر وفیات األعیان ا. ھـ٥٠٢، توفي سنة )المفضلیاتشرح (، و)شرح الحماسة(، و)تھذیب إصالح المنطق(، و)وإعرابھ

  .٨/١٥٧واألعالم 
   .٢/٢٦٦، ١/٧٤ إمالء ما من بھ الرحمن - ٧
  .١/٢٢٩ شرح التسھیل البن مالك - ٨
  .١٠/٢٣٨ والبحر المحیط، ٢/٢٦٦ القراءة في إمالء ما من بھ الرحمن - ٩
  . ١من ط" بحذف النون" سقطت عبارة -١٠
  ".مشكٌل:" في د-١١
  .بنون ساكنة وھو خطأ" ْنأ "١ في ط-١٢
  .١من ط" بھ" سقط -١٣
  .١/٢٣٠ شرح التسھیل البن مالك - ١٤
وھي قراءة مشكلة، ووجھھا على :"  وقال١/٩١في الكشاف ] ٢١: ٢سورة البقرة[﴾والذین َمن قبلكم﴿ذكر الزمخشري قراءة زید بن علي  - ١٥

زید بن   والقارئ ھو .١/١٥٤ البحر المحیطونقل أبو حیان ما قالھ الزمخشري في ". أقحم الموصول الثاني بین األول وصلتھ تأكیدًا: إشكالھا أن یقال
  .٢٩٩-١/٢٩٨انظر غایة النھایة . ھـ٣٥٨علي بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بالل، شیخ العراق، إمام قارئ حاذق ثقة، توفي سنة 

  
 أ/٢٧٢
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 يف عليقِ للت١يتالّ وهي، ةامتناعي: سمنيِوهي على ق، لِهذا الفص بِةُ وهي املراد،ةًطي شر تكونَأنْ: اخلامس
إنْ"ومبعىن  ،ياملاض"و .عليق يف املستقبلِ وهي للتل  إىل القسم٢ِأشاراألو٣ بقوله :  

  ]ويقـلّ          إِيـالؤه مســـتقْبالً لكـن قُبِـلٍْ  حـرف شـرط في مضـي"ولَ"[

)"لَو"يضيف م طرش فرلَ"  أنّ:يعين)  حو"على تعليقِ يدلُّ حرف ف بِلٍع فلٍعى فيما مض ،فيلزمم تقديرِن  
  اجلوابه لكانَولُ حصرد لو قُإذْ ؛هوماً بامتناعها حمكُ شرطويلزم كونُ، ها جوابِها حصولُرط شحصولِ
عاً على  كونه ممتنِ يلزمها فالا جوابوأم .اهان معن ع فتخرج، بل لإلجيابِ؛يض يف املُعليقِ للتومل تكن. كذلك
   ٤. األكثر كونه ممتنعاً،نعم .طر الش ثابتاً مع امتناعِ يكونُه قد ألن؛ تقديرٍكلِّ

لُوحاصه أنها تقتضي امتناعإنْمثّ، ها دائماً شرط جلوابِ مل يكن ها سببغري ولَ: حنو، هه لزم امتناع﴿ئْوش ا ن
 لو" : حنو مل يلزموإالّ، "وداًوج مهار الن٦كانَ  طالعةًسم الش كانتولَ" :٥وقوله، ]١٧٦: ٧افاألعرسورة [ا﴾ه بِهانعلرفَ

كانتالش ٧كانَ  طالعةًمسوُء الضم نِ": ٧ومنه، وداًوجعمُء املرص هيبلَ لو مي خلََهللا  افمي عصه."فقد انَ بلك  
وهلذا  . وليس كذلك، موضعٍعاً يف كلِّ ممتنِه كون اجلوابِ القتضائ؛ فاسد" المتناعٍامتناعٍ لو حرف"هم  قولَأنّ

العبارةُ": ٨قال يف شرح الكافيةلَ" يف دةُ اجليالَ يقَ أنْ"و:على امتناعٍ يدلُّ حرف الٍ تيلزم لثبوت ه ثبوتيه تال ،
 بوتثُه لماً ثبوت وكونه مستلزِ،ىه فيما مض بانتفائ حمكوم"وعمر/  لقام زيدلو قام" : من قولك" زيدقيام"ـف

 األولِ  كونُبل األكثر ؛ لذلكض ال يتعر؟ لهليس  أو زيد عن قيامِزمِ الالّ آخر غري لعمرو قيامو؛ وهلْ عمرٍقيامِ
  .  انتهى".نيع واقاين غريوالثّ

 دقْ عن فَئاش الن على االمتناعِما تدلُّوهي إن، "ه غريِ لوقوعِ سيقعما كانَ لحرف" :٩ سيبويهوعبارةُ
السبِب،االمتناعِقِلَطْ ال على م  ،على أنه مرادأي أنّوىل؛ اُأل العبارة لَ"  جوابو"متنِ م١٠ه سببِ المتناعِع،وقد  

  . ١١ه غريِ سببٍبوت ثابتاً لثُيكونُ

  

                                                
 .في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل" اّلتي" لیست - ١
 ".فأشار:"لنسخ جمیعًا خالفًا لألصل في ا- ٢
 .من د" بقولھ" سقط - ٣
 .٢/١٧٩ الكالم السابق في مر - ٤
 .٤/٩٤ واألشموني یقصد قول ابن مالك في شرح التسھیل ".كقولك" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ٥
  ".كانل:"جمیع النسخ خالفًا لألصل في - ٦
، وشرح الكافیة ١/٩٠، والمقرب ٣/٣٩٤والقول في غریب الحدیث ألبي عبید بن سالم . tالرومي  في صھیب t من قول أمیر المؤمنین عمر - ٧
  .٢/١٧٩، ومر ٢٧٣، والجنى الداني ٤/٤٥٢، وشرح الرضي على الكافیة ٤/٩٤، وشرح التسھیل البن مالك ٣/١٦٣١
٣/١٦٣١ - ٨. 
 .٢/٣٠٧ الكتاب - ٩
  ".سبب:" في األصل- ١٠
  .١٨١-٢/١٨٠ انظر مر - ١١

 ب/٢٧٢
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الثّاين إىل القسم وأشاره بقول) :قين قُبِلْ...لْوالً لكقبتسم لَ"  إيالُء يقلُّ:أي) إيالؤهو"ف الً مستقَعل املعىنب ،
ها  أنإالّ، م كما تقد"إنْ" حينئذ مبعىن ١وهي، هولُب قَبج فو بهماع السدر ولكن، هايل يها أنْقِّ حن مانَوما كَ
  : ٢همن ذلك قولُ. مال جتزِ

  ينا من األرضِ سبسبـ    ومن دون رمس    ا ـد موتنـا بعـو تلْتقي أصداؤنـ ولَ– ١٨٨

  ش ويطْربـوت صدى لَيلَى يهِـ لص    ةً    ت رِمـي وإنْ كُنتوى صدلَّ صـلظ          

  :٣وقوله

١٨٩-ـ الَ ياللْف ـكاجظْهِـرإالَّ م كلُ      اً  رـوـ خالْك كُـقت لَوامِ ومـريدنُ عاـو  

وإذا ولماضٍي أُها حينئذ باملستقْلَو حنو، لب :لْ﴿ويخالَّش ذيلَن وت ساءسورة [وا﴾كُر٤ وقولهاآلية،، ]٩: ٤الن:  

  ٥حـائـدلٌ وصفَـي جنـ ودونِعلَي     لَّمت   ـليةَ سـى األخيـو أَنَّ لَيلَـ ولَ– ١٩٠

  .  كذلكةَرطي الش"إن" كما أنّ، ال ختلص لالستقبالها مضارع توإنْ

وأنكرابن ٦ احلاجيف نقد جميَء٧به على املقر  "لو"عليقِ للتل يف املستقب. ٨هوكذلك أنكرالش وتأَ،٩ارح لَو 
ما احتجوا به محنوِن  :شخالّ﴿ولْي ذلَين وت ساءسورة [﴾١٠واكُروقوله،اآلية، ]٩: ٤الن :  

            تـلَّمةَ سيـليلَـى األخأَنَّ لَي لَـوو     .................................  

  . "يضه على املُ محلةح لص؛ فيهةَجال ح" :١١وقال

                                                
  ".وھو: "ألصل في ا- ١
من " بروایة ٢/٩٣٨وألبي صخر الھذلي في شرح أشعار الھذلیین . ، وزھر٤/٤٧٠، والمقاصد ٦٧للمجنون في دیوانھ  من الطویل، ان البیت- ٢

 .٢/٢٥٥، وزھر ٤/١٩٥ورد في ھشا . ٣٤٤، والمغني ٤/٩٦والشاھد بال نسبة في شرح التسھیل البن مالك . ٩٧/ ٢١، واألغاني "األرض منكب
  .ارتاح لھ: وھش لھ. ما بلي من العظام: والرَِّمة. األرض من فیھ نبات ال ما: السبسبو. القبر: والرمس

 ."إن"للتعلیق في المستقبل مرادفة " لو"، ووجھ االستشھاد مجيء "لو: موضع الشاھد
ورد في مر . ٤/٤٦٩، والمقاصد "الراجیك:" ایة برو٣٤٤، والمغني ٢٨٥قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في الجنى الداني  الكامل،  من البیت- ٣
  .المعدوم الذي ال یملك شیئًا: العدیم و.طالب المعروف: الراجيو. یجد: یلفي و.٢/٢٥٦، وزھر ٦/١٨٩، وشا ٢/١٨٦

 ".إن"للتعلیق في المستقبل مرادفة " لو"مجيء ، ووجھ االستشھاد "لو: "موضع الشاھد
وبال نسبة في . ٣٤٤، والمغني ١/٢٣٠، ومنتھى الطلب ١٠/٧٧، واألغاني ١/٤٤٦ر في الشعر والشعراء لتوبة بن الحمی البیت من الطویل، - ٤

، ٣٢٦، وجز ٦/١٨١، وشا ٤/١٥٨، وجا ٢/٣٨٦، وعق ٢/١٨٢، ومر ٧١١ورد في نا . ٢٨٦، والجنى الداني ٤/٩٦شرح التسھیل البن مالك 
  .تكون على القبوراض ِعر ِرقاٌق حجارة: الصفائح. الحجارة: الجندل .٤٨١وسیو 

  .، وأّول الفعل الماضي بعدھا بالمستقبل"إن"للتعلیق في المستقبل مرادفة " لو"مجيء ، ووجھ االستشھاد "لو: "موضع الشاھد
 . لیس الشطر الثاني في د- ٥
ألزدي، أبو العباس اإلشبیلّي، قرأ أحمد بن محمد بن أحمد اوابن الحاج ھو . ٣٤٥، والمغني ٢/١٨١، ومر ٤/١٨٩٨كذا نقل عنھ في االرتشاف  - ٦

لھ إمالء على كتاب سیبویھ، ولھ على سر الصناعة البن جني وعلى اإلیضاح للفارسي . مقرئ أصولّي أدیب محّدث. على أبي علي الشلوبین
  .١/٣٥٩وبغیة الوعاة ، ٨٤-٨٣انظر البلغة . ھـ٦٤٧توفي سنة . مشكالت، ولھ نقود على صحاح الجوھري، ولھ إیرادات على مقرب ابن عصفور

١/٩٠ - ٧. 
  ".أنكر:"١ في ط- ٨
  .٧١٠نا  - ٩
  . في د﴾لو تركوا﴿ لیست - ١٠
في المضي، وأن استعمالھا في االستقبال قلیل، واستشھد " لو" صّرح ابن مالك بأّن أكثر استعمال ١٦٣٢-٣/١٦٣١وفي شرح الكافیة . ٧١١نا  - ١١

 .بالبیت السابق
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ا/  املواضعِ يف مجيعِوما قاله ال ميكنحملتا،ج م فم١ ذلك فيه ا ال ميكن -وصرحكثري من الن حويبأن٢ّني  
"قولُ-"إنْ" فيه مبعىن "لو عاىله ت :وم﴿ا أنبِت مؤنٍ لَمنلَا ووا صكُن ادق١٧: ١٢يوسفسورة [﴾ني[ ،ل﴿هِظْيرهى لَ ع

الدلِّ كُنِيهلَ ورِ كَواملُه كُرِشالَ﴿قُلْ، ]٣٣: ٩التوبةة سور[﴾نَو سي بِي اخلَوِتوالطَّثُ يو بلَيوأَع ك جكَثْبةُ ر
 بكجع أَو﴿ولَ، ]٢٢١: ٢البقرةسورة [٣﴾مبكُج أعولَ﴿و، ]٢٢١: ٢البقرةسورة [﴾مكُتبجع أَولَ﴿و، ]١٠٠: ٥املائدةسورة [يث﴾بِاخلَ

سحنه﴾أَ": ٤حنو و،]٥٢: ٣٣األحزابسورة [نطُعوا السولَلَائ واَء جى فَلَ ع٥ وقوله،"سٍر:  

  ٦ارِـاتت بِأطْهـو بـاء ولَـدونَ النس         دوا مآزِرهم ـاربوا شـم إذَا حوـقَ – ١٩١

  ]ـا قَـد تقْتـرِنْ بِه"أَنَّ" "لَـو"لَكـن        "إِنْ"وهي في االختصـاص بِالفعـلِ كَـ[    

)اص بالفصيف االخت يهو٧أي) "إنْ"ـلِ كع: "إنْ"  مثلُ"لو"الش رطيةف ي أنها ال ييها إالَّلف لٌعولُ أو معم 
فلٍعم ضرٍم،فَ يسرعلٌه فظاهر االسمِ بعد  ،٨كقول عمر:" غَلو يرالَ قَكها يا أبا عبيوقال. "ةَدال ": ٩ عصفور ابن
يليها فلٌعم ضمإالَّر ١٠ كقوله،" يف ضرورة:  

١٩٢ – ـأَخمالْح غري لَو ـالّيـامِ أص  كُماب    م نلَكو تبتـ   علَى الْدا عـهبتع١١رِ م   

   ."ينِتم لطَ سوارٍلو ذات": ١٢امتٍ كقول ح، كالمٍأو نادرِ

                                                
 ".ذلك فیھ: "صل في جمیع النسخ خالفًا لأل- ١
، وأبو حیان ١/٩٤، والعكبري في إمالء ما من بھ الرحمن ١/٢٩٦، والزجاج في معاني القرآن وإعرابھ ١/١٤٣ منھم الفراء في معاني القرآن - ٢
  .٢/٤١٨البحر المحیط  في
 .١ في ط﴾ولو أعجبكم﴿ لیست - ٣
في موطأ مالك " أعطوا السائل وإن جاء على ظھر فرس:" وبلفظ.١/١٤٤، ٤١٧ برقم  الحدیث بلفظھ المستشھد بھ في كشف الخفاء للعجلوني- ٤

، باب حق السائل، ١٦٦٥في سنن أبي داود برقم " للسائل حق وإن جاء على فرس:" وبلفظ. ، باب الترغیب في الصدقة، كتاب الجامع١٨٠٨برقم 
، باب ال وقت فیما یعطى ١٢٩٨٣ عنھما، وسنن البیھقي الكبرى ، حدیث الحسین بن علي رضي اهللا١٧٣٠كتاب الزكاة، ومسند اإلمام أحمد برقم 

  .الفقراء والمساكین إلى ما یخرجون بھ من الفقر والمسكنة
، والجنى الداني ١/٩٠والشاھد بال نسبة في المقرب . ٦/١٨٣، ومنتھى الطلب ٤٣٠، ونوادر أبي زید ٨٤ لألخطل في دیوانھ یت من البسیط،ب ال- ٥

. شدوا مآزرھم كنایة عن اعتزال النساء: ، وقولھاألخطل یمدح قریشًا ویخص آل أبي سفیان بن حربو .٣٢٧ ورد في جز .٣٤٨، والمغني ٢٨٥
  .وإنما خص األطھار لما في المحیض من االعتزال

  .، ومجيء فعل الشرط ماضیًا بعدھا"إن"بمعنى " لو"، ووجھ االستشھاد مجيء "لو باتت: "موضع الشاھد
  .٣٤٨ابق على كالم ابن الناظم في المغني  التعلیق الس- ٦
 .٢٧٩-٢٧٨ الشرح التالي في الجنى الداني - ٧
 یذكر في الطاعون، كتاب الطب، وفي صحیح  ، باب ما٥٣٩٧  في صحیح البخاري برقمt وقول عمر ".t: " في النسخ عدا األصل زیادة- ٨

   . السالم، باب الطاعون والطیرة والكھانة ونحوھا، كتاب٢٢١٩مسلم برقم 
 .٢/٤٤٠شرح الجمل البن عصفور  - ٩
، ٤/٤٦٥، والمقاصد )عتب(، والصحاح واللسان "أخالِء" بروایة ٢/٨٩٣ للغطّمش الضبي في شرح الحماسة للمرزوقي  البیت من الطویل،- ١٠

َعَتَب . الموت: الحمام.  جمع خلیل:األخالء .٢/٢٥٩، وزھر ٤/١٩٨، وھشا ٢/١٨٢ ورد في مر .٢٧٩والشاھد بال نسبة في الجنى الداني . وزھر
 أقبل على الذاھبین معتذرًا إلیھم من استسالمھ للحكم الجاري علیھم، ومن  الشاعركأن": ٢/٨٩٣وفي شرح الحماسة للمرزوقي  .علیھ، أي َوَجَد علیھ

، ولكن ما على الموت طریٌق ى بھا رضتسخطت الحال ولم یكن منيلو كان القاصد لكم غیر الموت ل: عجز قواه عن نصرتھم فیما أصابھم فقال
واألجود أن یترك مدتھ على حالھا، وتحذف الیاء .  على قصر الممدوديوقولھ أخالء یروى أخال. للعتب، وال فیھ لي رجاٌء إلعتاٍب، ورجوٌع باعتذار

  ".من آخره في النداء، ألن الكسرة تدل علیھ
  .لو أصابكم غیر الحمام:  والتقدیر.للضرورة" لو"د مجيء فعل مضمر بعد لو غیر الحمام أصابكم، ووجھ االستشھا: موضع الشاھد

  . لیس الشطر الثاني في د- ١١
، وسر صناعة ١/٢٦٩، واألصول ٣/٧٧وھو في المقتضب . ٢/١٧٤مجمع األمثال للمیداني و ،٢٦٨ كتاب األمثال البن سالم  في المثل- ١٢

  .لھان علّي ذلك: في المثل محذوف تقدیره" لو" وجواب .ال تلبس السوار عند العربالحرة؛ ألن اإلماء :  وذات السوار.٢/٦٤٨اإلعراب 

  
  

 أ/٢٧٣
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م ت﴿لَو أن:  كقوله تعاىل، الكالمِ يف فصيحِبل يكونُ، ١رورةالض وةدرالن بص ذلك ال خيتاهر أنَّوالظَّ
تمكُلنَوخ زائنر حمي﴾ةب١٠٠: ١٧اإلسراءسورة [ ر[ ،حذفالف لُعلَ فانفصالض مري .٢ها قولُوأم:  

  ارِي ـاِء اعتصـان بِالْمـ كُنت كَالْغص      رِق  ـي شـاِء حلْقـرِ الْمـو بِغيـلَ – ١٩٣

 "كانَ"مار هو على إض: ٤روف خوقال ابن. ذوذاًها شتي ولةَ االمسي اجلملةَوأنّ، ه على ظاهرِ:٣فقيل
نِأالش٥ةي.لِهو من : ٦ وقال الفارسياألو ،لُواألص:رِ لو شقلْ حقي هرِو شق ،الفعلَفحذف واملبتدأَالً أو  

   .آخراً

 "ولَ" ٨صت خت:٧أي)  بِها قَد تقْترِنْ"أنَّ" "لَو"لَكن : (فقال ةَرطي الش"إن" "لو" فيه قارِفَ على ما ته نبمثّ
مبباشرحنو"أنّ" ة  :لَ﴿وأَو نهمآم ١٠٣: ٢البقرةسورة [وا﴾ن[،لَ ﴿ووأن هبم صوا﴾ر] ولَ، ]٥: ٤٩احلجراتسورة﴿ا كَوأن تبا ن

لَعهِيساءسورة [﴾م٦٦: ٤الن[ ،َول﴿وأن م فَهلُعوا ما يوبِونَظُع ه﴾] ساءسورة٩وقوله. ]٦٦: ٤الن:/  

١٩٤-أنَّ ما أس لَوـ وععيشى مـى ألدناملَـالِ          [ة نيـلٌ مقَل أطْلُب كَفَـاين ولَم[  

وهو كثري .  

وموضا عند اجلميع رفْهع١٠فقال سيبويه ؛عومجهور البصري ١١نيباالب داِءت ،١٢وال حتتاجإىل خ ؛رٍبالش مالِت 
لَصها على املُتسنواملُد سند١٣وقيلَ.  إليه:اخلرب ١٤ فقيلَ؛ حمذوف:قَ يدرقَ مولَ: أي؛ماًد ابِ ثَوإِت يمانهعلى ، م

                                                
 ".بالضرورة والنادر: "وفي ط، وص". بالنادر والضرورة: " في د- ١
، وشا، ٢/٢٤، واألغاني ٤/٤٢٧، والحجة للفارسي ١٢٨، والالمات ١/٢٢٩، والشعر والشعراء ٩٣لعدي بن زید في دیوانھ  البیت من الرمل، - ٢

، ٧١١ورد في نا . ٣٥٤، والمغني ٥٤٣، وكتاب الشعر للفارسي ١/٤٦٢والشاھد بال نسبة في الكتاب . ٤/٤٥٤، والمقاصد ٥١٣، ٨/٥٠٨زانة والخ
: )عصر( في الصحاح قال الجوھري. إذا غص بھ، ولم یقدر على بلعھ: وشرق فالٌن بریقھ أو بالماء .٢/١٥٩، وزھر ٦/١٨٢، وشا ٢/١٨٤ومر 

لو شرقت بغیر الماء، أسغت : والمعنى .وأنشد ھذا البیت. ص اإلنسان بالطعام فیعتصر بالماء، وھو أن یشربھ قلیًال قلیًال لیسیغھأن یغ: االعتصار
والبیت من قصیدة لعدي بن زید، یخاطب بھا . شرقي بالماء، فإذا غصصت بالماء، فبم أسیغھ؟ وقد صار البیت مثًال للتأذي ممن یرجى إحسانھ

  .لمنذر، وكان قد حبسھ النعمانالنعمان بن ا
  .للضرورة" لو"ستشھاد مجيء جملة اسمیة بعد لو بغیر الماء حلقي شرق، ووجھ اال: موضع الشاھد

 .٦/١٨٢والشاطبي في شا ، ٢/١٨٤والمرادي في مر ، ٤/٤٥٢ ممن قال بذلك الرضي في شرح الكافیة - ٣
، وشرح التسھیل البن مالك ٧١٢ابن الناظم في نا  وقال بذلك أیضًا. ٣/١٩٢ساعد ، والم٢٨٠، والجنى الداني ٢/١٨٤ قول ابن خروف في مر- ٤
٤/٩٩. 
  .وھو تصحیف". الشائیة:"١ في ط- ٥
  .٥٤٣  للفارسي كتاب الشعر- ٦
 .٢٨٢-٢٨١وانظر الجنى الداني . ٣٥٧-٣٥٥ الشرح التالي في المغني - ٧
  ".تخّص:" في ص- ٨
 والشاھد بال .٣٢٨، ١/٣٢٧، والخزانة ٣/٣٥، والمقاصد ١/٨٤، واإلنصاف ١/٤١، والكتاب ٣٩دیوانھ  المرئ القیس في  البیت من الطویل،- ٩

  .١/٣٠٤ ورد في مر .١/١٦١، والمقرب ٤/٧٦نسبة في المقتضب 
  ".أن"بمباشرة " لو"لو أّن، ووجھ االستشھاد اختصاص : "موضع الشاھد

  .٤٦٢، ١/٤١٠ الكتاب - ١٠
  . ١/٥٠٢، والھمع ٢٠٠ -٤/١٩٩ا  ھش مذھب البصریین في انظر- ١١
  .وھو تصحیف". یحتاج:" في د- ١٢
 .٢٨٠، والجنى الداني ٢/١٨٣، ومر ٤/١٩٠١ قال بذلك ابن ھشام الخضراوي كما في االرتشاف - ١٣
 .٢/٢٥٩، وزھر ٣٥٦ وانظر القول في المغني ".وقیل:"٢ في ط- ١٤

 ب/٢٧٣



 

153 
 

حد :و﴿لَةٌآي هما حأن لْم٤١: ٣٦يسسورة [ا﴾ن[. بلْ: ١ عصفوروقال ابنقَ يدره نا مؤراًخ. ويشهدله أن ه يأيت مؤراً خ
  :٢كقوله، "اأم"بعد 

١٩٥-نـ عي اصدـبطوأم ـارا أن  زِعين ج     ـ  يومـ النى فَولكَو درِينِـجبي يـاد  

 ردقَ يوىل حينئذ أنْفاَأل، "لَّعلَ"معىن يت بِ بال٣ّتمدقتدة إذا  املؤكِّ"أنَّ" هبِفال تشت، نا ه ال تقع"لَّعلَ" وذلك ألنّ
اخلربم ؤخولَ: أي؛لِراً على األص وإي مانهابِ ثَمت .   

   ٤ونَوقال الكوفيواملرب ٥دوالز ج٦اجوالز فَ:٧خمشري ثَ" لُاعبت"قَ مكما قالَ،راًد يف  اجلميع "ام"لَ وصها يفت: 
   .٨"ماًج نماِءي الس فنَّا أَ مهملِّكَال أُ"

ن ثَومقالَم الز ٩خمشري :يكونَ أنْجيب أنَّ"  خرب"عالً ليكونَ فع ضاً عنِوعلِ الفاحملذوف  .  

ورده١٠ احلاجبِ ابن١١ه وغريبقول عاىله ت :لَ﴿ووأنَّ م ا فضِي األرم نش جأَر الَقْةوقالوا، ]٢٧: ٣١لقمانسورة [﴾م: 
ما ذلك يف اخلربِإناملشتق ،كالّ، ال اجلامد ١٢ويف قوله. ي اآليةذي ف:  

١٩٦ - ـمرجى حأنَّ الْفَت لَو شيالْع با أطْي       بنـ توـ الْحهو هنثُ عادـولْمم ـومو  

  :١٣وقوله

١٩٧ - هأن لَوفُـوصِسـا عةٌ لَحرا  ــوهتب    ســ  مةً تمـوعـديبـاو عمنأَزاً وـد   

  
                                                

 .٢/٢٥٩، وزھر ٣٥٦ قول ابن عصفور في المغني - ١
 .١/١٧٥، وزھر ١/١٩٠ ورد في ھشا .٢/٢٦، والدرر ١/٥٣٦، والمقاصد ٣٥٦ قائلھ مجھول، والشاھد بال نسبة في المغني البسیط،ن  البیت م- ٢
  .وأتعب جسدهبراه الوجد ھزلھ  و. البعد والفراق:النوىو. َیِجُد بفالنة َوْجدًا شدیدًا ِإذا كان َیْھواھا وُیِحبُّھا ُحّبًا شدیدًا والَجَزُع َنِقیُض الصَّْبِرو

  ".أما"أما أنني جزع، ووجھ االستشھاد مجيء الخبر مؤخرًا بعد : موضع الشاھد
 ".قّدمت:"، وصط في - ٣
  .١/٥٠٢، والھمع ٤/٢٠٠، وھشا ٤/١٩٠١ انظر مذھب الكوفیین في االرتشاف - ٤
  .٣/٧٧ المقتضب - ٥
  .٧١-٢/٧٠ معاني القرآن وإعرابھ للزجاج - ٦
  .٤١المفصل ، و٤/٣٥٩ الكشاف - ٧
  .١/٤٩٩، والھمع ٨٢٨، والمغني ٤٠٥، والجنى الداني ٢/٢٢٨ القول في مجمع األمثال - ٨
  .٤٤٣ المفصل - ٩
  .٢/٢٥٣ إیضاح ابن الحاجب - ١٠
  . ١/٥٠٢، وابن ھشام الخضراوي كما ذكر السیوطي في الھمع ٤/١٩٠١، وأبو حیان في االرتشاف ٣/١٦٣٧ منھم ابن مالك في شرح الكافیة - ١١
، ٣٥٦، والمغني ١/٨٧، وشرح المفصل البن یعیش ١/٣١٨والشاھد بال نسبة في الخصائص . ٢٧٣ لتمیم بن مقبل في دیوانھ  البیت من البسیط،- ١٢

رجل َمْلموم و.  تنكره المصائب فال تقترب منھ: عنھتنبو الحوادث و.بالخلود والبقاءوخص الشاعر الحجر ألن الحجارة توصف  .١١/٣٠٤والخزانة 
  .٢/٩٦ُمْجَتمع الَخْلق شدید كما في المخصص : وُمَلْمَلم

  .جامدًااسمًا " لو"التي باشرت " أن"لو أن الفتى حجٌر، ووجھ االستشھاد مجيء خبر : موضع الشاھد
، ٥/١٩٥ الفرید ، أو للعوام بن شوذب في العقد٢٦١ البعیث في حماسة البحتري وأأو لجریر ، ٢/٣٢٣لجریر في دیوانھ  البیت من الطویل، - ١٣

 والشاعر یصف .٢/١٨٥ورد في مر .  ٣٥٧، والمغني ٢٨١وھو بال نسبة في الجنى الداني ). زنم(، والتاج ٤/٤٦٧، والمقاصد )زنم(واللسان 
 خیًال  لحسبتھا من جبنك عصفورةأي لو رأیت. یربوع من قبیلتان: وأزنم وعبید .الحرب في المعلمة الخیل: والمسومة. خوف الھارب ھاجیًا لھ

  ..مسومة
  .جامدًااسمًا " لو"التي باشرت " أن"مجيء خبر  لو أنھا عصفورة، ووجھ االستشھاد مجيء: موضع الشاھد



 

154 
 

ورداملصن قول١َف هؤالء بأن ه قدج اء اس٢ كقوله،اًشتقّماً م:  

  الَحِ     ـ الْفَ مـدرِكاًلَو أنَّ حيـ - ١٩٨

         رـكَأدم ـهـالَعمالْر احِـب  
  :٣وقوله

  اـودهـأود عـا تـامٍ مـود ثُمـبِع      ق   ـي معلَّـت منـا أبقيـو أنَّ مـولَ – ١٩٩

  /:٤وقوله

   الْعدوانارِحِـوق الْقَـربِ فَـأخو الْح         ه  ـ الْموت فَاتائتـ فَاًو أنَّ حيـولَ – ٢٠٠

     )نْ إِوـمارِـضع ـ تاـاله لَإِ      ا ـرِفَـ صى الْمـضي نـحـلَ" وو ي كَـيفَىف"(  

  :٥هومنه قولُ. ىفَ كَىفَ وو لَ:أي

٢٠١ - سي نَ كَـلَووعما ساـمثَهيدح تع٦م       ـ خورـا لكَّعـعةَ رـزاــاً وسدوج  

وهذا يف االمتناعية .  

٧"إنْ"معىن  بِالّيتا وأمفقد تقد ها تصرِم أناملاضي إىل املستقْف ٨نْوإ، لبوقع بعد ها مضارعلُ فهو مستقب 
٩ىاملعن.  

                                                
 مشتقًا، ولم یتنبھ لھا وقد وجدت آیة في التنزیل وقع فیھا الخبر اسمًا:"٣٥٧وقال ابن ھشام في المغني . ١٦٣٨ -٣/١٦٣٧ شرح الكافیة - ١

یوّدوا لو أّنھم ﴿: آلیة لقمان، وال ابن الحاجب وإال لما منع من ذلك، وال ابن مالك وإال لما استدل بالشعر، وھي قولھ تعالى كما لم یتنبھ الزمخشري
 ".]١٦٨: ٣٧سورة الصافات[﴾و أّن عندنا ِذكرًا من األّولینل﴿ : ووجدت آیًة الخبر فیھا ظرف وھي،]٢٠: ٣٣سورة األحزاب[﴾بادوَن في األعراب

لو كان :" بروایة١/٣٢٩ ولبنت عامر بن مالك في الحماسة الشجریة. ٢/١٨١، والدرر ٤/٤٦٦، والمقاصد ٣٣٣لبید بن ربیعة في دیوانھ  الرجز ل- ٢
، وسیو ١٨٥ -٢/١٨٤ورد في مر . ١١/٣٠٤، والخزانة ١/٥٠٢، والھمع ٣٥٧، والمغني ٢٨١ بال نسبة في الجنى الداني والشاھد ..."شيء مدرك

 وجعلھ لبیٌد ، ُسمي بذلك یوم السُّوبان،ھو ُمالِعُب اَألِسنَِّة عاِمُر بن مالك بن جعفِر بن ِكالٍبو ،َأبو َبَراءمالعب الرماح ھو و. بقاءال:  والفالح.٤٨١
  .ُمالِعَب الرِّماِح لحاجتھ ِإلى القافیة

  .تقًااسمًا مش" لو"التي باشرت " أن"خبر لو أن حیًا مدرك، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
، وألبي العوام بن كعب بن زھیر أو للحسین بن مطیر أو ١٨١لي ، والبن الدمینة في سمط الآل١/٤٣ ألعرابي في أمالي القالي البیت من الطویل، - ٣

ورد في نا  .١١/٣٦٩، والخزانة )ثمم(وھو بال نسبة في اللسان . ٥/٢٥٩، وللراعي النمیري في األشباه والنظائر ٤/٤٥٧لكثیر عزة في المقاصد 
 ألن الثمام من أضعف النبت ؛ من بالغ ما ورد في صفة النحولوالبیت. تثنى: وتأود العود. نبت ضعیف، واحدتھ ثمامة: الثمامو .٦/١٨٧، وشا ٧١٢

  .وأدّقھ عودًا
  .اسمًا مشتقًا" لو"التي باشرت " أن"خبر لو أن ما أبقیت مني معلق، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 .٧١٣ورد في نا ). عدا(والشاھد بال نسبة في اللسان . ٤/٤٥٩، والمقاصد ١٦٤لصخر بن عمرو السلمي في األصمعیات البیت من الطویل،  - ٤
  . الشَّدیُد الَعْدِو:الَعَدواُنو. ما تمت أسنانھ؛ وذلك في الخامسة من عمره: القارح من الخیلو

  .اسمًا مشتقًا" لو"التي باشرت " أن"خبر شھاد مجيء لو أن حیا فائت الموت، ووجھ االست: موضع الشاھد
ورد ). كلم(، والتاج ٤/٤٦٠، والمقاصد )كلم(، واللسان ١/٢٧، والخصائص ٢/٧٥، وأمالي القالي ٤٤١ر عزة في دیوانھ یلكث البیت من الكامل، - ٥

  .٢٩٦، ومكو ٦/١٨٩، وشا ٤/١٦١، وجا ٢/٣٨٩، وعق ٢/١٨٥، ومر ٧١٣في نا 
 .، ولكن معناه مصروف إلى المضي"لو"لو یسمعون، ووجھ االستشھاد وقوع الفعل المضارع بعد : موضع الشاھد

 ".كالمھا:"١ في ط- ٦
 .وھو خطأ". أن:"، وفي ص"إّن:"١ في ط- ٧
 ".إذا:" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ٨
  .٢/١٨٥ انظر مر - ٩

 أ/٢٧٤
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  : تنبيهان
 مز اجل أن٢َّهم بعضوزعم .ةرطي الش"إنْ"ى  ا معن ولو أريد.م على املاضي مل جتزِ"ولَ"  دخولِلغلبة: ١األول

  :٤ كقوله،٣ريج الش منهم ابن،عرِ يف الش مجاعةٌهازوأج،  على لغةدرِطَّها مبِ
  ]الحـق اآلطَـالِ نـهـد ذو خصـلْ      [ةـ ذُو ميع٥اـار بِهـأْ طَــو يشـ ولَ-١٦١

  :٦وقوله
١٦٢ – ـتم كنزحي لَو كادفُؤ تـام  تعنـا     ا ص٧ بِناُءـ نِسنِي ذُهـ بـلِ بنِ شانباـي  

وخرعلى أن٨ّج عرابِ اإلةَ ضمكِّ سنتخفيفاً ت،٩ومرٍ كقراءة أيب ع :ي﴿نصكُر١٦٠: ٣آل عمرانسورة [﴾م[ ،
و﴿يشعكُر١٠٩: ٦األنعامسورة [﴾م[ ،و﴿يأمكُرم﴾] ٦٧: ٢البقرةسورة[. لُواألوعلى لغة م ١٠لُ يقون: "اش ياش"باألل ف ،

  . "مأتاخلَ" و"مألَالع" :١١ كما قيل ساكنةً مهزةًتلَبد أُمثُ
ه  فاقتران؛تبثْما  وهو إم.وضعاً أو ."هصع يم لََهللا افخ يم لَولَ":  حنوى معنماضٍا إم" ولَ"  جواب:١٢الثّاين

سورة [اجاً﴾ أُجاهنلْع جاُءش نو﴿لَ: ا حنوهكر تن م أكثر]٦٥: ٥٦الواقعةسورة [اماً﴾طَ حاهنلْعج لَاُءش﴿لَو ن: م حنوبالالَّ

وحنو ، ]١١٢: ٦األنعامسورة [﴾وهلُعا فَ مكب راَء شو﴿ولَ:  حنو بالعكسِ فاألمر؛"ام"ـ بِيمنفا وإم .]٧٠: ٥٦الواقعة
  :١٣قوله

  ي ـالـيـلَّـع الار مـن الَ خيـكـولَ    ا   ـا افْترقْنـار لَمـى الْخيـو نعطَـولَ – ٢٠٢
الةُوأما قوله عليه الصالمفيما  والس خرج١٤هلَ": ١٥ البخاريكانَو ل أُلُثْي م دذَح هباً ما يسنْي أَنِرال ي مر 

عالثٌ ثَليوع ندي منهفهو على حذ،"يٌء ش أي؛"انَكَ" ف :ا كَ مان يسينِر .  
: ٢البقرةسورة [﴾ري خِهللا اند عنةٌ موبثُموا لَوا واتقَن آممهن أَولَ﴿و/:  حنوة امسي جبملة١٧]ولَ[ ابج ت وقد:١٦قيلَ

  .اه لَابوال ج فَ،ينم للتنيِهجي الو ف"ولَ"و .رٍدقَ ممٍس لقَ أو جواب،ةٌفَأنتس م اجلملةُ:١٨وقيلَ .]١٠٣
                                                

  .٢٨٧-٢٨٦ الجنى الداني وانظر. ٣٥٨ -٣٥٧ التنبیھ األول بتمامھ في المغني - ١
 .٤/١٨٩٩ انظر االرتشاف - ٢
  .١/٢٨٨ أمالي ابن الشجري - ٣
 ".لو"وجھ االستشھاد جزم فعل الشرط بـولو یشأ، : موضع الشاھدو. تقدم تخریج البیت - ٤
 ".بھ:" في د- ٥
  ".لو"وجھ االستشھاد جزم فعل الشرط بـولو یحزنك، : موضع الشاھدو. تقدم تخریج البیت - ٦
 ".إحدى:" في ط، وص- ٧
 .٣/١٦٣٣ كذا خرجھ ابن مالك في شرح الكافیة - ٨
، فیرى من سمعھ  وما أشبھ ذلك مما تتوالى فیھ الحركات]٦٧: ٢سورة البقرة[)ُكْمَیأُمُر(كان أبو عمرو یختلس الحركة من : "١٥٦-١٥٥ السبعةفي  - ٩
  .٢/٢٩٧الكتاب انظر  و".سكن، ولم یكن یسكنھ قد أأن
 .٨٩-٨٧، والشافیة ٧٧-١/٧٥ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٠
 .١١٠، والشافیة ١/٩٠ انظر سر صناعة اإلعراب - ١١
 . ٢٠١-٤/٢٠٠ معظم ما في التنبیھ الثاني في ھشا - ١٢
ورد في ھشا . ٥/١٠١، والدرر ١٠/٨٢، ٤/١٤٥، والخزانة ٢/٥٧٢، والھمع ٣٥٨قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المغني  البیت من الوافر، - ١٣
  .٤٨١، وسیو ٢/٢٦٠، وزھر ٤/٢٠٠

 ".ما"بـ" لو"لما افترقنا، ووجھ االستشھاد اقتران جواب : موضع الشاھد
 ".جھأخر:" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ١٤
 . ما یسرني أن عندي مثل أحد ذھبًا، كتاب الرقاقr، باب قول النبي ٦٠٨٠ الحدیث في صحیح البخاري برقم - ١٥
  .١/١٧٤، والزمخشري في الكشاف ١/٥٦، والعكبري في إمالء ما من بھ الرحمن ١/١٨٧القرآن وإعرابھ  ممن قال بذلك الزجاج في معاني - ١٦
  . زیادة من د، وط، وص- ١٧
 الفراء في معاني  وذھب.١/٥٣٦ البحر المحیط أبو حیان في  عنھ، وذكر ذلكمستأنفة  كونھا جملةإلى١/١٤٩ ذھب األخفش في معاني القرآن - ١٨

  . إلى أنھا جواب لقسم مقدر٤/٥٤، والرضي في شرح الكافیة ٢/١٦٧ السراج في األصول ، وابن١/٨٤القرآن 

  
  

 ب/٢٧٤
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"اـأم"الَـلَ" وو"ـلَ" وواـم"  

  
  ]اـاً أُلفَـبوـا وجـهوِـلْـوِ تـلْـتـل     ا ـوفَ "ن شـيٍءمهمـا يك م"ـ كَ"أمـا"[

 يلِصفْ والترط فيه معىن الش بسيطٌحرف -يددش والتحِتبالفَ- "اأم" :أي) "ٍءمهما يك من شي"ـ كَ"أما"( 
   .يدكوالتو

أمرطُا الشفبد لُيلِل الفاِءومِز ا الَّفَ﴿:  حنو،ها بعدأمذينآم وا فَنيلَعونَمأن احلَه م قنر هِبم ا الَّوأمذيفَ كَنوا ر
ه  خرب مبتدأٌ)فاء( .)جوباً أُلفَاها ووِلْلتلوِ ت...وفا (:ه بقول١أشاروإىل ذلك  . اآلية]٢٦: ٢البقرةسورة [﴾ونَولُقُيفَ
  : وأشار بقوله. )فلأُ(مري يف  من الض حالٌ)وباًوج( و،الٍ ت)وِلْت(ومعىن . )فلأُ(ـ بق متعلِّ)وِلْتل(و، )فلأُ(

)ذْـوحذ ـا قَـفَـلْاي فثْلَّ فـلَ   إذَا     رٍـي ني قَـم ـكلٌ موعـا قَـهبِدذَاـ ن(  

  فيجب،ولِقُ باملَ عنه استغناًءحرِ قد طُ على قولٍت دخل٢َنْ إ إالَّ هذه الفاُءفحذَه ال تإىل أن - حرِ طُ:أي -   
   .مترفَ أكَ:قال هلم في:أي، ]١٠٦: ٣آل عمرانسورة [﴾متر أكَفَموهه وج اسودتينذفأما الَّ﴿:  حنو،ها معهفُحذْ

حذَوال تذلك إالَّ يف غري ف٣كقوله،  يف ضرورة:  

  ٤]واكبِـرِاضِ الْمـي عيراً فـن سـولَك[       الَ لَديكُمـالُ الَ قتـا الْقتـأَمـ فَ- ٢٠٣

٥دورٍأو ن،حنو م ا خرج٦ البخاريه من قول r: "أما بعدم رِالُا ب ٧ رضي اهللا عنها عائشةَوقولِ، "الٍج :
"لّا اأمذينج معحلَ اوا بنيجوالع مروا طَافُ طَةداًوافاً واح" .  

                                                
 ".اإلشارة:" ، وص٢ في ط- ١
 ".إذا:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ٢
، ٢/٧١بال نسبة في المقتضب ھو و. ٥/١١٠، والدرر ٤٥٣، ١/٤٥٢، والخزانة ٤٥للحارث بن خالد المخزومي في دیوانھ  البیت من الطویل، - ٣

، والمقاصد ٨٠، والمغني ١١٠، وأسرار العربیة ٣/١٣٢، ٢/٣، وأمالي ابن الشجري ١/٢٦٥ب ، وسر صناعة اإلعرا٦٤وكتاب الشعر للفارسي 
جمع : عراضو .٢/٢٦٢، وزھر ٣٢٨، وجز ٢٩٧، ومكو ٦/١٩٥، وشا ٢/٣٩١، وعق ٤/٢٠٢، وھشا ٢/١٨٩، ومر ٧١٥ورد في نا . ١/٥٧٧
  .مشى في درجان: إلبل للزینة، من وكب یكب وكوبًاالجماعة ركبانًا أو مشاة، وقیل ركاب ا: والمواكب. بمعنى الناحیةض ْرُع

 .ضرورة" أما"لة على خبر المبتدأ الواقع بعد حذف الفاء الداخال قتال لدیكم، ووجھ االستشھاد : موضع الشاھد
  . زیادٌة أثبتت في ط، وص- ٤
 .وھي تصحیف". تدور:"١ في ط- ٥
 وقول عائشة رضي اهللا عنھا  . إذا اشترط شروطًا في البیع ال تحل، كتاب البیوع، باب٢٠٦٠ برقم ھصحیحفي  rخرج البخاري قول الرسول  - ٦

  .، باب طواف القارن، كتاب الحج١٥٥٧برقم 
   .من د" واحدًا..... وقول عائشة:"وسقط. في النسخ عدا األصل" رضي اهللا عنھا" لیست - ٧
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وأما التيلُفصفهو غالب ها أحوال،كما تقد م يف آيةومنه، ة البقر :﴿ا السأمفكَينةُف انتل مي ساكنيعونَ لُم
يف الب٧٩: ١٨الكهفسورة [﴾رِح[ ،﴿وأمالَا الغم﴾] ٨٠: ١٨الكهفسورة[ ،﴿وأما اجلدار﴾] اآليات]٨٢: ١٨الكهفسورة  .  

وقدي ترككْ تر١رِ بذكْها استغناًءارأحد الق نيِسمأو بكالمٍ،رِ عن اآلخ كَذْ يربعد ذلك عِها يف موض 
سمالق./  

 حنولُفاألو  :﴿يأيا النقَه اسدكُاَء جمب رهنانٌ مر كُبموأن لْزلَا إِنيكُمن يناًبِوراً م ا الّفأمذينآم ِهللااوا بِن 
واعتصوا بِمهلُـ فَسخديهميف ر حمةم نهفَ ولٍضيهِمدهيساءسورة [﴾٢ وأي، ]١٧٤،١٧٥: ٤الن:ا الَّ وأمذفَ كَين٣وار 
  . ذاكَذا و ك٤َمهلَفَ

ا أمفَ اتهابِشر متأُخ وابِتات هن أم الكمكَحات م آيهناب مت الككيلَ علَزي أنذ الَّهو﴿: اين حنووالثّ
م ها غري وأم:أي، ]٧: ٣آل عمرانسورة [﴾هليوِأْ تاَءغتة وابنت الفاَءغت ابهن مهابشا ت منَوعبِتي فَغٌي زمهِوبِلُي قُ فينذالَّ
 ها بِن آمونَولُقُمِ يلْي الع فونَخاسوالر﴿: ٥]ه تعاىلقولُ[ على ذلك ويدلُّ. مهِب إىل راهنع مونَلُك وينون بهؤميفَ
، بهما واجِ بِانُواإلمي،  تعاىلِهللا اند عن ممِكَح واملُهابِشت املُن ملٌّ كُ:أي، ]٧: ٣آل عمرانسورة [﴾انب ردن عنلٌّ مكُ

فكأنقيلَه :وأم ا الراسخونَ ففَ مِلْي العونَولُقُي.قْ وعلى هذا فالووهذا ، ]٧: ٣سورة آل عمران[٦﴾ُهللا اإالَّ﴿ على ف
  . اهلْفتأم ٧ السابقةةالبقر  يف آية إليهارشاملعىن هو املُ

   ."قلطَنمفَ ديا زأم" : حنو٨فصيلتال وقد تأيت لغريِ

وأما التفقَوكيد لّ مكَ ذَنره .وقد أحكمالز خمشريشر ؛هح فائدةُ": ٩اله قَفإن "يف الكالمِ"اأم أن تعطي ه 
ه وأن، هابِ الذَّده بصدوأن،  ذاهبه ال حمالةَوأن،  ذلك توكيدفإذا قصدت، "باه ذ١٠َزيد: "تقولُ،  توكيدلَضفَ
منهع ةٌزمي ،قلت :"أما زيذَ فَداهه يف تفسري١١ِولذلك قال سيبويه. "ب :مهما يكنم نفَيٍء ش زيذَد اهوهذا  .ب
التفسريم لٍده توكيداً كونِبيانُ: نيِ بفائدت ،١٢هوأنيف معىن الش رط.١٣ى انته.  

  
                                                

  .وھو تصحیف". یذكر:"١ في ط- ١
 .ألصل في النسخ عدا ا﴾یھدیھم﴿ لیست - ٢
  ".باهللا" في د، وط، وص زیادة - ٣
 ".فإنھم:" في األصل- ٤
 . زیادة من د، وط، وص- ٥
 َھاَبَشا َت َمَنْوُعِبتََّی َفٌغْی َزْمِھوِبُلي ُق ِفیَنِذا الَّأمََّف اٌتَھاِبَشُر ُمَتُأَخ َواِبَتاٌت ُھنَّ أمُّ الِكَمَكْحاٌت ُم آَیُھْناَب ِمَت الِكَكْیَل َعَلَزي أْنِذ الَُّھَو ﴿:واآلیة بتمامھا ھي - ٦
 ﴾ وَما َیّذّكُر إّال أولو األْلَباِباَنبِّ َرِدْن ِعْنلٌّ ِم ُكِھا ِبنَّ آَموَنوُلُقِم َیْلي الِع ِفوَنُخاِس والرَّ وَما یْعَلُم َتأویَلُھ إالَّ اُهللاِھِلْیِوْأ َتاَءَغِتِة واْبَنْت الِفاَءَغِت اْبُھْنِم
 .١٥٦في الصفحة  ذكرھا سبق و.رة البقرة من سو٢٦ اآلیة - ٧
 ".لغیر تفصیٍل:" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ٨
 .١/١١٧ الكشاف - ٩
  .، وص١في ط" زیٌد" لیست - ١٠
 .١/٤٦٩ الكتاب - ١١
 .وھو تحریف". أو أنھ: " في د- ١٢
  .٨٢ الكالم السابق في المغني - ١٣

 أ/٢٧٥
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  : تنبيهات

 ألنَّ ؛ها وشرط"امهم" كمعىن "اأم" معىن  به أنَّال يريد) هما يكم"ـ كَ"أما"(:  قولهنره ما ذكَ م:١األول
"اأم"حرف فكيف يص تكونَ أن٢ْح مٍ مبعىن اسوف ؟لٍع املُ/ماوإن أنَّراد موض عها صاللَح وهي قَ،ماه مةٌائ 

؛همامقامل تضنِمها معىن الشرط .  

 ديا زأم" :لتفلو قُ،  واحد من اسمٍ أكثر٣ الفاَءم يتقد أنْه ال جيوزأن) لتلوِ تلْوِها( :ن قوله مذُؤخ ي:الثّاين
  . ٥هري عليه غَ كما نص،زج مل ي٤"أكلْي فال كامعطَ

 :حنو، لٌ فاص٧ليهاعم  يتقد بشرط أنْ،اءع د٦ كانت إنْ إالَّةام ت والفاء جبملة"اأم" بني لُصفْ ال ي:الثّالث
"أما اليومر حمُهللا اكفاألم ٨ا كذر" .  

  : ة ست من أمورٍ الفاء بواحد١٠ وبني"اأم"  بنيلُصفْ ي:٩الرابع

املبتدأُ:هاأحد ،ابقة كاآليات الس .  

  . "ديز فَارِا يف الدأم" : حنو، اخلرب:ثانيها

   . اآليات]٨٨،٨٩: ٥٦الواقعةسورة [﴾انٌحير وروح فَنيبِرقَ املُن مانَ كَ إنْاأمفَ﴿:  حنو،رط الش مجلةُ:هاثالثُ

اسم:هارابع  ٌلفْمنصوب ظاً أو مفَ﴿:  حنو، باجلوابِالًّحا الْأميفَت الَيمقْ تهحىسورة [﴾راآليات]٩:٩٣الض  .  

هاخامس:كذلك معمولٌ اسم حملذوف يفس ره محنو، اءالفَ ا بعد: "أما زداً فَيرِاضب١١موقراءة بعضهِ، "ه :
﴿ا ثَوأممفَود هديناهلتسورة [ ﴾م١٧: ٤١فص[بالن بِص .وجيبالعاملِ تقدير لَ بعد الفاء وقبم ألنّ ؛ عليها دخلت 
"الفعلِ عنِ نائبةٌ"اأم ،فكأن ها فلٌع،والف لُعال يلي الف لَع .  

هاسادس:ظر ـ ل معمولٌف"اأم"ل ما فيها من معىن الفالّلِع ذي نابتعنه  ،علِأو للفحنو،  احملذوف: "ا أم
فَاليوم إني ذاهو، "ب"أمإنّ فَارِا يف الدز يداً جالوال يكون العاملُ ."سألنّ؛"نّإ"  ما بعد ١٢"نّإ"  خربم  ال يتقد

                                                
  .١٨٨ -٢/١٨٧ التنبیھ األول والثاني والثالث في مر - ١
 .١من ط" یصح" سقط - ٢
  .من د" الفاء" سقطت - ٣
  ".طعامھ فال تأكل:" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ٤
 .٤/١٨٩٥ كأبي حیان في االرتشاف - ٥
  ".كان:"١ في ط- ٦
 ".لجملةایتقدم :"لنسخ األخرىا في - ٧
 ".كذلك:" في ص- ٨
  .٨٣-٨٢ التنبیھ الرابع في المغني - ٩
 .٢من د، وط" بین" سقطت - ١٠
  .١٣٤، وقراءة ابن أبي إسحاق وعیسى الثقفي في مختصر في شواذ القرآن البن خالویھ ٣/١٤معاني القرآن للفراء  ھي قراءة الحسن في - ١١
 ".أّن:" في ص- ١٢

 ب/٢٧٥
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 ٧اُء والفر٦هيوتسر د وابن٥دهم املربفَوخالَ .٤ واجلمهور٣ِ واملازين٢ّ سيبويها قولُهذ. هولُ معم١ فكذلك،عليها
واملصن٨ف.  

٩اخلامس:س مع "أمفَبِا الع ذُيدبِو عيد"بالن و، ١٠بِص"ا قُأمرشاً فَيفْا أَأنلُضوفيه دليلٌ .١١"اهعلى أن ه ال يلزم 
وعلى  ،تركَا ذَمه م:نا هقديرإذ الت،  باحمللّا يليقمه م غريردقَ ي أنْبل جيوز ؛يٍء شن منيكُا مه م:ردقَ يأنْ

ذلك فيخر١٢ قوهلمج: "أملْا العفَم عالو، "م"اأم/ف١٣َماًلْ ع عالم" ،فهو أحسنم ا قيلَم:ه مفعولٌ إنلَطْ ممعمولٌق  
لمفعولٌأو ،  الفاءما بعدكانَ إنْ ألجله م عكانَ إنْوحالٌ، فاًر م أيضاً على أنّوفيه دليلٌ. راًكَّن  "ليست " اأم

  .  به يف املفعولِ احلرف ال يعملُ إذْ؛العاملةَ

السادس:من أقسامِ ليس  "يت يف قوله تعاىل الّ"اأم :﴿أماذا كُنتمت عسورة [ ﴾ونَلُميت يف قول وال الّ، ]٨٤: ٢٧ملالن
١٤اعرالش:  

٢٠٤ -اشرا خــ أبفَـةَ أمذَا ن تأْكُـإنَّ قَـفَ [       رٍـا أنت ي لَمـومبالض مـلْهع[  

يت يف والّ.  يف امليمِ امليمتمغد أُ،ةُ االستفهامي"ام" و،عةُ املنقط"أم"يت يف اآلية الّ ١٥ألنّ ؛بل هي فيهما كلمتان
أنْ" هي البيت"و،ةُ املصدري "ائدة "ام١٦الز .وقد سبق١٧"انَكَ"  عليها يف بابِ الكالم .  

  

  
                                                

 ".فكذا:" في د- ١
  .٤٦٩/ ١ الكتاب - ٢
  .٣/٢٣٧، والمساعد ٨٣، والمغني ٤/١٨٩٥ انظر مذھب المازني في االرتشاف - ٣
  .٢/٥٨١، والھمع ٨٣، والمغني ٣/١٣٢، وأمالي ابن الشجري ١/٢٨٠ انظر مذھب الجمھور في األصول - ٤
رجوع المبرد إلى مذھب سیبویھ مكتوب عندي بخط : وقال الزجاج: "٢/٥٨١، والھمع ٣/٢٣٧وفي المساعد . ٢٧/ ٣، ٣٥٥-٣٥٤/ ٢ المقتضب - ٥

  .٨٣، والمغني ٤/١٨٩٥ر االرتشاف  وانظ". ابن والد عن المبرد رجوعھ إلى مذھب سیبویھحكى : "٣/٢٣٧وفي المساعد ". یده
ھو عبد اهللا بن جعفر وابن درستویھ . ٢/٥٨١، والھمع ٣/٢٣٧، والمساعد ٨٣، والمغني ٤/١٨٩٥انظر رأي ابن درستویھ في االرتشاف  - ٦

 .٤/٧٦ واألعالم ،١٦٧ة  البلغانظر. ھـ٣٤٧توفي سنة . اموغیرھ، "أسرار النحو"، و"إلرشادا"، من علماء اللغة، من مؤلفاتھ  النحويالفارسي
  . ٣/٢٣٧، والمساعد ٨٣، والمغني ٤/١٨٩٥وانظر االرتشاف . ١٥-٣/١٤ معاني القرآن للفراء - ٧
  .٢٤٥ التسھیل - ٨
  .٨٤-٨٣ التنبیھان الخامس والسادس في المغني - ٩
  .٢/٣٠٠، والھمع ٨٣، والمغني ١/١٩٤ والقول في الكتاب .١من د، وط" بالنصب" سقط - ١٠
  .٢/٣٠٠، والھمع ٨٣، والمغني ٤/٤٧٤ل في شرح الرضي على الكافیة  القو- ١١
  .٢/٣٠٠، والھمع ٤/٤٧١، وشرح الرضي على الكافیة ١/١٩٢ والقول في الكتاب .من ط، وص" قولھم" سقط - ١٢
  ".عالمًا: " في األصل- ١٣
. ، وشا، وزھر١٨، ٤/١٣، والخزانة ١/٣٤١عراء ، والشعر والش١/١٤٨، والكتاب ١٢٨للعباس بن مرداس في دیوانھ  البیت من البسیط، - ١٤

، والخصائص ٥٨والشاھد بال نسبة في كتاب الشعر للفارسي . ، وال شاھد فیھ على ھذه الروایة"أما كنت ذا نفر" بروایة ٢/٣٤٩ولجریر في دیوانھ 
 .١٤٩، وسیو ١/١٩٥، وزھر ٦٦ز ، وج٢/٢٠٩، وشا ١/٣٢١، وجا ١/٢٩٧، وعق ١/٢٣٤، وھشا ١٤٣ورد في نا . ١/٧١، واإلنصاف ٢/٣٨١

 أّن الناس إذا أجدبوا ضعفوا عن االنتصار، وسقطت أكلتھم الضبع یریدون: وتقول العرب. رھطھ: ونفر الرجل. ةخفاف بن ندب وأبو خراشة كنیة
  .ب إّن قومي لیسوا بضعاٍف تعیث فیھم الضباع والذئا:یقول الشاعر.  فأكلتھماھم، فعاثت فیھم الضباع والّذئابقو

" كان " عن الزائدة التي عوضت"ما" ضّمت إلیھا لمصدریةا "أن"في البیت إّنما ھي " أّما " أن أما أنت ذا نفر، ووجھ االستشھاد : موضع الشاھد
 . المحذوفة

 .في النسخ عدا األصل" ألن" لیست - ١٥
  ".المزیدة:" في النسخ خالفًا لألصل- ١٦
  ).١/٣٤٥ (١و ط، )أ/٦١-ب /٦٠(األصل  - ١٧

  
 أ/٢٧٦
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ابعالس:قد ت بدل ميم "١ األوىل ياًء"اأم،استثقاالً للت ض٢ كقوله،عيف:  

٢٠٥ -تضارع سما إذَا الْشمالً أيجر رأَت           فَيحـضمأيـى وشـا بِالْعرصخفَي ٣ي  

  )داـقَـود عـوجـ بِاًـاعـ إذَا امتن        داـان االبتـ يلْزم"اـومـلَ" و"والَـلَ"(     

  : ٤ استعماالن"امولَ" و"الَولَ"ـ ل:أي

 إذا :أي )داإذَا امتناعاً بوجود عقَ(:ه بقولهوهذا ما أراد، ه غريِودج لويٍء ش على امتناعِالَّد ي أنْ:أحدمها
رطَببِ  شيٍءا امتناعووالَ،ه غري٥ِجود زويقتضيان . بينهما٦ام مبتدأً حينئذلْ متحذ٧ْماًز ه غَ خربِفباًال ،وقدمر  

   .٩"ملَ"ـ بومٍزج مضارعٍ أو مماضٍراً بِ مصد"ولَ" كجواب وجواباً، ٨أ املبتد ذلك يف بابِبيانُ

  :١٠وحنو قوله، ]٣١: ٣٤سبأسورة [ ﴾نينِمؤ لَكُنا ممتنلَوالَ أَ﴿:  حنو،باًال غَمِالالَّ بِنَرِتاً قُبثْاضي م امل كانَفإنْ

٢٠٦ -الَ اإلصـ لَوشلْوةُ للَكَـاخ يـاةانَ ل       ]س دعب نـمضي الرف كطـخج١١]اُءـاِء ر  

سورة [ ﴾داًبحد أَ أَن ممكُنى مكَا زه متمحر ومكُيلَ عِهللالُ اض فَوالَولَ﴿:  حنو،باًال منها غَدرجاً تيفن م كانَوإنْ

  :١٢ وقوله،]٢١: ٢٤النور
١٧٩ -م الَ اللَّهلَو ـ واللَّهنيدتاـا اه  

  /:١٣وقوله

٢٠٧- سٍ نأَو الَ ابنـلَوا ضأَى ميص ـمهاحب        ..................................       

                                                
 .١من ط" یاء" سقطت - ١
وال شاھد " رأت رجًال أما إذا الشمس عارضت   فیضحى وأما في العشي فیخصر:" بروایة٢ بن أبي ربیعة في دیوانھ  لعمر البیت من الطویل،- ٢

ومنتھى الطلب ، ١/٢٨٤، والمحتسب ١/٣٣، واألغاني ١/٢٠٤ بن أبي ربیعة في إعراب القرآن للنحاس  لعمرالبیتو. فیھ على ھذه الروایة
والجنى الداني ، ٤/٤٧٧وشرح الرضي على الكافیة ، ٧٠وھو بال نسبة في كتاب الشعر للفارسي . ٣٦٨، ١١/٣٦٧، والخزانة ٧٩والمغني ، ٤/٢١٠

: الخصر بالتحریك و.والعشي والعشیة من صالة المغرب إلى العتمة .یظھر للشمس: یضحى و.صارت قبالة العیون في القبلة: عارضتو . ٥٢٧
 رجًال یضحى وقت معارضة :، واألصل"رجًال"ـإلخ، صفة ل... وجملة أیما إذا الشمس  .قد خصر الرجل، إذا آلمھ البرد في أطرافھ: البرد، یقال

  .رد بال ساترالشمس إیاه، ویخصر بالعشي، فھو أخو سفٍر یصلى الحر والب
  . یاء"اأّم" من ىل المیم األولابدأیما، ووجھ االستشھاد إ: موضع الشاھد

  ".انتھى:" في د زیادة- ٣
 .١من ط" استعماالن...أي"  سقط - ٤
 ".لوجود:" في األصل - ٥
 .وھو تصحیف". والزمًا:" في ص- ٦
  ".فیھ: "زیادة  ط، وصيف - ٧
  ).٢٨٩-١/٢٨٧ (١ انظر ط- ٨
 .وھو تحریف". كم"بـ:١ في ط- ٩
االستماع : واإلصاخة. ٢/٢٦٣في زھر  ورد ".لوما اإلصاخة" بروایة ٣٦٤وھو بال نسبة في المغني .  قائلھ مجھول البیت من الكامل،- ١٠

  .الغضب: والسخط. والوشاة جمع الواشي؛ وھو النمام. واإلصغاء
  .الماضي المثبت بالالم" لوال"لكان لي، ووجھ االستشھاد اقتران جواب : موضع الشاھد

 . زیادة من ط، وص- ١١
 .ء ألنھ منفيمن الفا" لوال"ما اھتدینا، ووجھ االستشھاد تجرد جواب : موضع الشاھد و. تقّدم تخریج الرجز- ١٢
  .ُظلم: ضیم. دُعَب: ونأى. لم أقف علیھ فیما عدت إلیھ من مصادر، ولم ینسبھ ھارون. قائلھ مجھول البیت من البسیط، - ١٣

  .من الفاء ألنھ منفي" لوال"ما ضیم صاحبھ، ووجھ االستشھاد تجرد جواب : موضع الشاھد

 ب/٢٧٦



 

161 
 

وقدقْ يها املَ بِنُرِتفن١ كقوله،ي:  

٢٠٨ -جالَ رقَـ لَوـاِء الظَّـاُء للَم ننيقَ        اـاعـأَبن ـتلَن ماهـوسالَ جوحاً وداـا ر  

وقدي لُخثْنها املُو مب٢ كقوله،ت:  

  ٣]انِحـاً للسـلْمِ إنْ جنحواولَم أكُن ج    [    راـت منتصني كُانِـوالَ زهري جفَـلَ -٢٠٩

  :٤وقوله

  يوِـقِ منهـة النيـن قُنـ مرامهـأجـبِ         وكَم موطنٍ لَوالَي طحت كَما هوى– ٢١٠

 ﴾يمكاب حو تَهللاأنَّ اه وتمرح ومكُيلَ عِهللالُ اضالَ فَوولَ﴿:  حنو،هفُذْ ح جاز دليلٌ على اجلوابِوإذا دلَّ
   .]١٠: ٢٤النورسورة [

 "أالَّ" و"هالَّ"هما يف ذلك ويشاركُ، ة الفعليلِماجلُ بِانصت فيخ،ضيضِح على التالَّد ي أنْ:الثّاينواالستعمال 
  . يففخ بالت"أالَ"و، ٥ هلانةُاملوازِ

وقدأش هار إىل ذلك بقول :  

  )الَـعـفـا الْـهـنـيـأَول و "أالَ"  "أالَّ"      "الَّـه"ز وـض مـيضـتحـا الـموبِهِ(

ا ينلَ علَزِالَ أُنولَ﴿: وحنو، ]٤٦: ٢٧ملالنسورة [﴾َهللا اونَرفغتسلَوالَ ت﴿: حنو، ا يف تأويله أو م املضارع:أي
، ملسأو أالَّ ت، ملس تالَّه": وحنو قوله، ]٧: ١٥احلجرسورة [﴾ةكَئالَاملَا بِنيتأْا ت مولَ﴿: وحنو، ]٢١: ٢٥الفرقانسورة [ ﴾ةُكَالئاملَ
]ملسأالَ ت أو[فَ ٦ تداجلَلَخ وحنو،"ةَن  :﴿قَأالَ تقَونَلُات كَووا أَثُماً نيمهانم﴾] ١٣: ٩التوبةسورة[.   

والعركَض التأنَّإالَّ، ضيضِح الع رلَ طَضبِب ل٧قٍفْ ورِنٍي ،والتحلَ طَضيضبِب ثٍّح.   

  
                                                

  .الفراق والبعد: النوى. المرتحلین: الظاعنینو. ٥٩٩نى الداني قائلھ مجھول، ورد بال نسبة في الج البیت من البسیط، - ١
  . منفيوھو بالالم" لوال" جواب اقتران، ووجھ االستشھاد لما أبقت: موضع الشاھد

  .جنح الّرجل إلى اآلخر مال إلیھو. قائلھ مجھول، ولم أقف علیھ فیما عدت إلیھ من مصادر، ولم ینسبھ ھارون  البیت من البسیط،- ٢
  .الالم وھو ماض مثبتمن " لوال" ووجھ االستشھاد تجرد جواب كنت منتصرًا،: ضع الشاھدمو
 .٢ زیادة من ط- ٣
، ٢/١٤٣، وشرح أبیات سیبویھ البن السیرافي ١/٦٨، وأمالي القالي "قلة" بروایة ١/٣٨٨لیزید بن الحكم في الكتاب البیت من الطویل،  - ٤

، "وأنت امرؤ لوالي" بروایة ٢/٦٩١وبال نسبة في اإلنصاف . ٣٤٤، ٥/٣٣٦، والخزانة ٢/٢٥٩، والخصائص ١/٢٨٩والبصریات للفارسي 
: وھوى. طاح یطوح ویطیح أیضًا بمعنى ھلك وسقط . المشھد من مشاھد الحرب:والموطن .١/٢٦٢، وشا ٢/٩ورد في عق . ٦٠٣والجنى الداني 
أعلى : والنیق .أعلى الجبل، مثل الُقلَّة: والُقنَُّة بالضم .ھ جعل أعضاءه أجرامًا توسعًاكأنو .جمع جرم بالكسر، وھو الجسد: واألجرام. سقط إلى أسفل

  .ساقط، وھو فاعل ھوى: ومنھوي. الجبل
   .المثبت من الفاء" لوال"طحت، ووجھ االستشھاد خلو جواب : موضع الشاھد

  .١من ط" لھا" سقطت - ٥
 .د، وط، وص زیادة من - ٦
 .٢في د، وط" رفق" لیست - ٧
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]قَودـ ييـلاـه بِـاس مفـعمضرِـلٍ م         ـلِّـع أَ قـظَـ بِ ورٍـاه ـ مؤرِـخ[  

   .)علِّق أو بِظَاهرٍ مؤخرِ...فعلٍ مضمرٍاسم ب ( األدوات١]هذه[ يلي  قد:أي) وقد يليها(

حنو قولكلُفاألو  :"الَّهز يداً ترِضبـف، "ه"ز٢"اًديلِّ عفْ بِقلٍعم ضبِ،رٍم با ه مفعولٌمعىن أنلفامل٣ُلِع ضرِم .  

  . له٥غَرفَته  ألن؛هذي بعد الّاهرِظَّ ال بالفعلِقلِّ ع"يداًز"ـف، ٤"برِضداً تي زالَّه": اين حنو قولكوالثّ

  : تنبيهات

: حنو، راًمضراً أو ماهظَ، ا يف تأويله باملاضي أو مفتختص، ندميِ والتوبيخِ للت هذه األدواتد ترِ:٦األول
 ﴾ةًهاً آلبانر قُِهللا دون انوا مذُ اتخنيذ الَّ/م نصرهالَولَفَ﴿، ]١٣: ٢٤النورسورة [﴾اَءد شهةعبرأَيه بِلَوا عاؤ جلَوالَ﴿

  :٧وحنو قوله .]٢٨: ٤٦األحقافسورة [

٢١١ –عـ تبِ أفْضيالْن قَرنَ عوـدكُمدجنِ        لَ مى لَـبطَروـي ضالَ الْكَمـوعقَنالْم اـي  

ما قال وإن،  يف املاضيهد عكهم على تر توبيخراد املُألنّ ؛متددلوال ع :معىنبِ، يم الكَونَدع ت لوالَ:أي

"تععلى حكاية احلالِ"ونَد .   

  :٨وحنو قوله

٢١٢ – دببِع تياِهللا أَتي الْقـ فم ثَـداـقَو          الَّـفَهدـ سيعيـاً ذَا الْخالغو ةرِ ـاند  

  . يداًع سترس أَالَّ فه:أي

                                                
 . زیادة من د، وط، وص- ١
 ".زیٌد: " في األصل- ٢
 ".لفعلل:"، وصط في - ٣
 .١من ط" تضرُب... فزید علق:" سقط- ٤
  ".مفرَّغ: " في د، وط، وص- ٥
 .٣٦٢-٣٦١ أغلب ما في التنبیھ األول في المغني - ٦
والشاھد لجریر في ". تعدون عقر النیب أفضل سعیكم   بني ضوطرى ھال الكمي المقنعا:"  بروایة٩٠٧یوانھ لجریر في ذیل د البیت من الطویل، - ٧

وھو بال نسبة . ٢/٥٠٩ولألشھب بن رمیلة في أمالي ابن الشجري . ٢/٢٤٠، والدرر ٥٨، ٣/٥٥، والخزانة ٤٧٥/ ٤، والمقاصد ٢/٤٥الخصائص 
، وجا ٢/٣٩٦، وعق ٧١٨ورد في نا . ٣٦١، والمغني ٦٠٦، والجنى الداني ٥٧، وكتاب الشعر للفارسي ١٢٨في الجمل المنسوب إلى الخلیل 

العز : والمجد. جمع ناب، وھي الناقة المسنة: النیبو. مصدر عقر الناقة بالسیف إذا ضرب قوائمھا بھ: العقرو .٣٣٠، وجز ٦/٢٠٢، وشا ٤/١٦٦
الذي وضع على رأسھ : والمقنع. الشجاع:  والكمي.وضوطرى ھو الرجل الضخم اللئیم الذي ال غناء عنده. ھو ذم وسب: و بني ضوطرى. فوالشر

تعدون عقر اإلبل المسنة التي ال ینتفع بھا وال یرجى نسلھا أفضل مجدكم، ھال تعدون قتل : وجریر یھجو قوم الفرزدق ویقول .البیضة والمغفر
  . وضعفھمن أفضل مجدكم؟ وھذا تعریض بجبنھمالشجعا

  .بیخللتو" لوال"لوال، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
، وشرح الكافیة ٢/١١٤، وأمالي ابن الشجري ٥/١٧٦، والحجة للفارسي ١/٥٩قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في مجالس ثعلب  البیت من الطویل، - ٨
  .الِقدُّ َسْیٌر ُیَقّد من جْلد َغْیر َمْدُبوغو .٧١٨ورد في نا . ٤/٤٧٥، والمقاصد ٣/١٦٥٣

  .للتوبیخ" ھال"ھال، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 أ/٢٧٧
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  :١ كقوله،ةنيأ الش"انَكَ" رمض املُردقَ في،رب وخ مبتدأٌضيضِح التف بعد حر قد يقع:الثّاين

٢١٣ -لَي ئْتبنـ وسـلَى أَربِش ــلَتةإلَ        فَاعفَه فْـيـالَّ نلَي ـساــلَى شهعيف  

  . س ليلى شفيعهانفْ ٢أنُ الشانَ كَالَّ فه:أي

وهلذا مل ، شديد بالت"أالَّ" و،"الَّه" و،"امولَ" و"الَولَ":  وهي؛ أربعةٌحضيضِ التروف ح أنَّ املشهور:الثّالث
كُذْير٤ والكافية٣سهيل يف التسواهن  .  

أالَ"ا وأم"بالت عرضٍخفيف فهي حرف  ،كْفذره هلا مع حروفالت حضيض يح٥ أنْلُتميريد أن تأيت ها قد 
يكونَ أنْوحيتملُ .حضيضِللت كْ ذرها معهنل مها لَشاركتهبالفعلِ يف االختصاصِن ،بِ وقرمعناها م ن؛  معناهن
ويؤيلْوأُ": ٦ه يف شرح الكافيةه قولُدحقحبروف أالَ" حضيض يف االختصاص بالفعلِ الت"بِ املقصود ها العرض، 
  ٧.".انورز تأالَ :حنو

  : خامتة

لَ" لُأصلَ" و"الَوولَ": "امو"كِّ ربتو"الَ"  مع "و ".ام"الَّه"م بةٌكَّرم ن :"تكونَ  جيوز أنْ"أالَّ"و ".الَ" و"لْه 
"؛ فأبدل من اهلاء مهزة"الَّه .  

  :٨ كقوله، حتضيضاًةم مفهِ غري"الَلو" وقد يلي الفعلُ

٢١٤ - أنت بـالْممالْميو ـاركنُ سـوترـيـلَ          هالَ تَء الْقَـقَورد ملَفُـوتمِ الَخواـو  

 على ،ةردقَ م"أنْ"ـ لةٌلَ ص والفعلُ،١٠السمِ باةَ املختص٩لُعج ت/أو .موقَ تم لَو لَ: أي؛"ملَو ل"ـ بلُوؤتفَ
حد "تسماملُ بِععيدأعلم١٢ تعاىلهللاوا. ١١"ي .  

                                                
، وللمجنون أو ابن الدمینة أو ٢٠٦ ضمن الطرائف األدبیة، والبن الدمینة في ملحق دیوانھ ١٨٥إلبراھیم الصولي في دیوانھ  البیت من الطویل، - ١

، ومر ٧١٩ي نا ورد ف .٦٣، ٦٢، ٣/٦٠ في الخزانة ، وزھر، وللمجنون أو ابن الدمینة أو الصمة أو الصولي٣/٤١٦الصمة القشیري في المقاصد 
  .٣٢٠، وسیو ٢/٤١، وزھر ٣٣٠، وجز ٦/٢٠٣، وشا ٢/١٩٢

  .الشأنیة بعدھا" كان"، وتقدیر "ھال"فھال نفس لیلى شفیعھا، ووجھ االستشھاد وقوع المبتدأ والخبر بعد أداة التحضیض : موضع الشاھد
  .في د" الشأن"سقطت - ٢
٢٤٣ - ٣.  
 .٣/١٦٤٩ شرح الكافیة - ٤
 ".أنھ:"١ في ط- ٥
٣/١٦٥٥ - ٦.  
 ".انتھى:" في د زیادة- ٧
َتداَرَأ القوُم َتداَفعوا في الُخصومة ونحوھا و. قائلھ مجھول، ولم أقف علیھ فیما عدت إلیھ من مصادر، ولم ینسبھ ھارون  البیت من البسیط،- ٨

  .واْخَتَلفوا
  .خروجھا عن معنى التحضیضللداللة على " لوال"لوال تقوم، ووجھ االستشھاد مجيء الفعل بعد : موضع الشاھد

 .وھو تصحیف". بجعل:" في األصل- ٩
 ".باألسماء:" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ١٠
 .١١٥ سبق الحدیث عنھا في باب إعراب الفعل ص - ١١
 .في د" تعالى:" لیست- ١٢

 ب/٢٧٧
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  اإلخبار بِالَّذي واأللف والَالَّمِ

  
ل يف هذا عج ي"الّذي" ألنَّ ؛٢ عنهرِها على املخب لدخول؛١ةيعدلتباء ا ال ،ةببيلسباُء ا )ذيبالّ( يف قوله الباُء

، "دي زامقَ" ن مديز ن عربِخأَ: فإذا قيلَ .٣ عنهر خمبفهو يف احلقيقة، عليه  كما ستقف، ال خرباً،الباب مبتدأً
   .٤"ذيالّ"ـك عنه ب تعبريِ بواسطةى زيدمس من عربِخأَ: فاملعىن

وهذا البابوضع هالن حوييف األحكامِدريبِون للت الن حوية ،كما وضعالت مسائلَونَصريفي يف مرينِ الت 
القواعد التصريفية .  

وبعضهم يسمي هذا الباب "بابالس ب٥"ك .  

قال الش٦ارح :"وكثرياً ما يإىل هذا اإلخبارِصار االختصاصِ لقصد ،قَ أو تأو ،٧ي احلكمِو ل٨شويقِت 
امعِالس،املُ أو إجابة مت٩. انتهى."نِح   

ل:  يف أمرين يف هذا البابِوالكالماألويف حقيقة ما ي خباين يف شروطهوالثّ،  عنهر .  

  :  بقولهاألولار إىل قد أشو

)ـميبِـا قـلَ أَخنع بِـر ـالَّهبي خـذ ر         الّذينِ ـعبم ـتأًدـ قَبقَـلُ اسـتر(  

)(و،  موصولة مبتدأ)امخب(و، خربها) رل )ذيالّ(والثّاين،  )الّذي( حال من )بتدأًماين يف البيت ال  والثّاألو
إىل صحيتاجان ؛لة ألنه إنما أرادعلى لفمِكْ احلُ تعليق هماظ،هما موصوالن ال أن. قديروالت:لك أخبِا قيلَ م عنه ر 
   .الً أو١٠اًرقتس مه مبتدأً كونِ حالَ"الّذي"هو خرب عن لفظ  الّذيأعين ، فظذا اللّ

                                                
 ".للسببیة ال للتعدیة) بالذي(الباء في قولھ :" في ط، وص- ١
 .من د" عنھ...لدخولھا :" سقط- ٢
 .٢/١٩٣ الكالم السابق في مر - ٣
  .٤/٢٠٦ ھشا  والكالم السابق في.من د" بالذي.... فإذا قیل:" سقط- ٤
 ".أي سبك كالم من كالم آخر:" ٤/١٤٨٢ في صب - ٥
  .٧٢٠ نا - ٦
 ".فھو أقوى مما فیھ إسناد واحد. إلى الضمیر، وإلى الظاھر: آلن في ھذا اإلخبار إسنادین:"٤/١٤٨٢ في صب - ٧
  ".تشویق:" في د، وط، وص- ٨
 .٢٦٤-٢/٢٦٣، وزھر ٤/٢٠٦، وھشا ٢/١٩٣، ومر ٧٢٠ انظر نا - ٩
  ".استقّر:"٢في ط - ١٠
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 ]مـوــا سواهـفَ اـموـطْـسلَهص ه      ـ عـائهاـد ـخعم لَفـطلهكْمي الت[  

خلَف معطي  (وهو ضمري املوصولِ) عائدها...سطْه صلَهفَو(  ه وخربِ"الّذي" ما سوى :أي) وما سوامها(
لهكْمالت(/وهو اخلرب فيما كان له م ن فاعليمهاة أو غريِة أو مفعولي.   

) ـوحن"بـرالّذي ضـديز ـهفَـذَا         "ت "يز تبرـذَا"داًضرِ املَأخكَـانَ فَـاد ( 

  اجلملةَردصفت، "ه زيد ضربتالّذي": قلت، "ربت زيداًض" ن م"زيد" عن رأخبِ:  لك إذا قيلَ:١أي
، ٢"الّذي" صلةَوجتعل ما بينهما ، "الّذي" فتجعله خرباً عن ، عنهر وهو املخب،"زيداً" روتؤخ،  مبتدأ"ذيالّ"ـب

  . ه ضمرياً عائداً على املوصولرت أخالّذي "زيد"وجتعل يف موضع 

اء  الت أنَّإالَّ، رك به ما ذُ ففعلت،"رب زيداً أنا ضالّذي" :قلت، اء من هذا املثال عن التر أخبِ:ولو قيل لك
ضمريمت لٌص،ال ميكن ها مع بقاِء تأخريصال االت .  

 : قلت"أبوك"أو عن ، " هو أبوك زيدالّذي" :قلت، " أبوكزيد" من قولك "زيد" عن ربِ أخ:وإن قيلَ
  ." أبوك هو زيدالّذي"

 )ـاللَّبِ وـذَيـالّ نِ ونـذيـالّ  وـتبِ         يـأَخم يـراعاملُثْـفَاً وِـر ـاقـبت(  

  . ذكريِ والته يف اإلفرادفاقُ و٣ِىاعريما ك، أنيث والتة واجلمعِثني يف الت، عنهر أخبِ:وهو ما قيل لك

  رسالةًنيغا العمرِ بلَّذاناللّ": قلت، "الةًس رِني العمرِيدان الزغَلَّب" : من حنونِييدر عن الزأخبِ: فإذا قيل لك
الزأو عن العمرِ، "يدانيالَّ":  قلتنذ٤نِيلَّ بغهم الزا رسالةًيدان ونَلعمر" ،غها  بلَّالّيت": سالة قلتأو عن الر
الزالعمرِيدان رسالةٌين " ،قَفتدمالض مري؛هلُ وتص ألنه إذا أمكنلُ الوصمل ي جزإىل الفَدولُ الع لِص ،جيوز وحينئذ 
   ٥.لِع بالف منصوبلٌصمت ه عائد ألن؛هحذفُ

  :  عنه بقولهرِ املخبيف شروط ٦]ام[ وهو ،الثّاينار إىل  أشمثّ

)ـقَبـولُ تأخـيرٍ وترِـعـيمل بِ أُ         اـفـخع رـنه ـهـهـا قَـنح دما ـت  

  /)واـا رعـاعِ مرـرطٌ فَـرٍ شـبِمضم        و أَيـنبِجأَـه بِنى عـنـي الغا فذَـكَ 

                                                
 .٢/١٩٤ انظر مر - ١
 ".صلًة للذي:" في د- ٢
 ".ُتراِعي:" في ط، وص- ٣
 .وھو تحریف". اللذین:"١ في ط- ٤
  .٢/١٩٥، ومر ٤/٢٠٦، وھشا ٧٢١ وانظر نا .من د" بالفعل....فتقدم:" سقط- ٥
 . زیادة من ط، وص- ٦

 أ/٢٧٨

  
 ب/٢٧٨
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أنّاعلم بالّ كان إنْ اإلخبار ذي أو أحدفروع طَرِه اشت١ أمورٍ عنه تسعةُرِ للمخب:  

 هو يف الّذي" :ك تقول حينئذ ألن؛"؟ارِهم يف الدأي" :هم من قولك عن أيرخب فال ي؛٢أخريه التولُبقَ: األول
الدهمار أي" ،فيخرجاالستفهام ا له من وجوبِ عمالص تفهامِـ أمساء االسعي يف مجوكذا القولُ، ةدري، 

والشكَ" و،٣رطم"اخلربي و،ة "ام"الت عجبيوضمريِ،ة الش أن ،فال خيبعن شيٍءر منها ل ما ذكرهت .  

أن٤ّسهيلويف الت يقبلَ أنْرطَ الش االسم فُلَ أو خهالت وذلك ألنّ ؛أخريالض مرياملت لَصي خبره ال  عنه مع أن
يتأخر، ولكنيتأخ رهفُلَ خ،وهو الض املنفَمري صل كما مر.  

 رِ املضملُع جح فال يص،نكريِهما مالزمان للت ألن؛مييزِ عن احلال والتربخ فال ي؛عريفه التقبولُ: الثّاين
؛همامكانألن ه مالزمعريف للت ،وهذا القيدمل يذكر سهيله يف الت .  

ضمرياً كان أو ،  عنه بأجنيب ال جيوز االستغناُء عن اسمٍربخفال ي،  عنه بأجنيب االستغناَء٥هبولُقَ: الثّالث
 عنها ت أخرب٦فلو، رٍكْو وبرٍم كع عنها بأجنيبىنستغه ال ي ألن؛" ضربتهزيد" : كاهلاء من حنومريفالض. ظاهراً
 لُص املتمريوالض،  اإلخبارِ قبلَالً بالفعلِص مت كانَالّذي هو لُصفَ املنمريفالض، " ضربته هو زيدالّذي" :لقلت

لَاآلن خفالّذي مريِ عن ذلك الضكان مت الًص ،ففصلته وأخمثّ .تهرهذا الض مرياملت ٧ذا إلُصقد راً ـه رابطت
للخبقي املوصولُ"زيد" هو الّذي باملبتدأ رِب بال عائد ، ]وانخرموإنْ .٨] البابِ قاعدةُتقد ره عائداً على ت

، ]٢٦: ٧األعرافسورة [﴾ري خكلى ذَوقْاس التبول﴿:  كاسم اإلشارة يف حنواهروالظَّ .طابِ بال رر بقي اخلباملوصولِ

 :حنو،  يف األمثالِ الواقعة/اِءوكاألمس .ابق الس احملذورم عنه لزِرخبِه لو أُفإن، طُبا حصل به الرمه موغريِ
"٩ يف قوهلم"البالك: "الكالبلَ عرِ هي على البقَالّيت" :فال جيوز أن تقولَ، "رِقَى البالك ألنّ؛"الب  "البالك" 

ال يستغناألمثالَ ألنّ؛ى عنه بأجنيب ال ت غير.  

 هن ألن؛"ذُنم"ـ أو بِ"ذْم"ـ أو بِ"ىحت"ـ بِ ارورِ عن االسمِربخ فال ي،مريِ عنه بالضه االستغناَءبولُقَ: الرابع
ال جيرإال الظَّنَر اهر ،ضمريٍ يستدعي إقامة١٠َواإلخبار مقام رِ املخبعنه كما تقد ففي حنو قولك، م :"ـسأبا ر 

قُزيد ربم نع و الكرميِرٍم" ،يجوزألنّ؛ الباقي وميتنع عن،"زيد" عن  اإلخبار الض مريال ي خلفهن. أما األب 

                                                
  .٢٦٨-٢/٢٦٥ر ، وزھ٢٠٩-٤/٢٠٧، وھشا ١٩٩-٢/١٩٦، ومر ٧٢٣-٧٢١ انظر نا - ١
 ".التأخر:" في األصل- ٢
  ".الشروط:" في األصل-٣
٢٥١ - ٤. 
 ".قبول:"، وص٢ في ط- ٥
 ".لو:"١ في ط- ٦
 ".إن:" في جمیع النسخ خالفًا لألصل- ٧
 . زیادة من د، وط، وص- ٨
، ومجمع األمثال ٢٨٤ سالم  أمثال ابن فيھوو. ل الكالب على البقر، مثل یضرب عند تحریش بعض القوم على بعض من غیر مباالةأرِس:  أي- ٩
 .٢/١٧، والھمع ٢٨٧، وشرح شذور الذھب )كرب(، واللسان ١/٣٤٣شرح الرضي على الكافیة ، و٢/١٤٢
  ".الخبر:" في األصل ود- ١٠

  
 أ/٢٧٩
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  فألنّو والكرميا عمروأم ،ه وال غري وجمرور به جارق ال يتعلَّمري الض فألنّربا القُوأم ،افض ال يمري الضفألنّ
الضمريال ي وصف،وال ي وصبهف  .  

نعإنْ،م أخرب عن املُت ضواملُاف ضمعاً إليهاف ،معاً واملعمولِلِ أو عن العام ،أو عن املوصوف ه  وصفت
:  مع املضاف إليه عن املضافخبارِفتقول يف اإل،  عنهرِ عن املخبمريِ حينئذ بالض االستغناِءةح لص جاز،معاً

و  من عمرٍبر قُ أبا زيدر سالّذي" :ل مع املعمولِوعن العام، " أبو زيدو الكرميِن عمرٍ مبر قُهر سالّذي"
  ."و الكرمي منه عمربر قُ أبا زيدر سالّذي" :وعن املوصوف مع صفته، "الكرمي

  ."دنع" و"انَحبس"ـ كبِص الن عن الزمِرخبفال ي ؛ه مرفوعاً استعمالجواز: اخلامس

ادسالس :جوازورود ؛ه يف اإلثباتفال ي خبأَ" عن رحو"د "دو"اري"لئالَّ؛١"يبرِع خيرج ا لزِ عممن ه م
  .في يف الناالستعمالِ

يكونَأنْ: ابعالس يف مجلة خربي ؛ةفال ي خبعن اسمٍر يف مجلة طلبي بعد اإلخبارِ اجلملةَألنّ ؛ة ت جلُعةًلَ ص، 
  /.ةًلَ ص ال تكونُةُلبيوالطَّ

 مز يلْوإالّ، "ورم عدع وقَ زيدامقَ" : من قولك"زيد" حنو نيِتتني مستقلَّ يف إحدى مجلَ ال يكونَأنْ: امنالثّ
عطْ اإلخبارِبعد فا ليس م الّذي على لةًصاستقر أن فإنْ. بغري الفاِءلةُه الص مستقلَّ كانتا غري كانتا يف  بأنْ،نيِت 
مِكْحاجلملة الواحدة ،ملَ كجتي الش٢كما لوو،  واجلزاِءرطأو كان يف اُأل، بالفاِء كان العطف خرى ضمري 

  .  املذكورِ احملذورِ النتفاِء اإلخبار جاز، عنهرِب املخاالسمِ

وعن ، "ديو زرم عام قَام قَ إنْالّذي": "زيد" تقول يف اإلخبار عن "ورم عام قَ زيدام قَنْإ" :ففي حنو
"عقَ إنْالّذي" ":روم زيام قَد امع مقَ" :ويف حنو ".ورامزيد فقع دع مالّذي": "زيد" تقول يف اإلخبار عن "ور 

 لَز نةببي ما يف الفاء من معىن السألنّ ؛"ورم ع فقعد زيدام قَالّذي": "رومع" نوع، "و زيدرمد ع فقعقامِ
 ام قَالّذي": "زيد"تقول يف اإلخبار عن ، "ورمه عند ع وقعد زيدامقَ" :ويف حنو.  واجلزاِءرط الش مرتلةَنيِتاجلملَ
وقعدع نده عمروعن ، "و زيد"عالّذي": "رومقام زيد وقعد عند ويف حنو ".وه عمر: "ضربزيداًين وضربت " ،
: "عمرو"وعن ، "ه زيد ضربين وضربتالّذي": "زيد"تقول يف اإلخبار عن ، "وه عمرين وأكرمتمرأكْ" :وحنو

  ."و أكرمين وأكرمته عمرالّذي"

إمكانُ: اسعالت؛ االستفادة فال يخبعن اسمٍر حنو، كثواين األعالم،ه معىن ليس حتت : "أيب بكر" من ،"ركْب"، 
خرباً عن شيٍء يكونَ أنْإذ ال ميكن  .  

                                                
 .٢٤٩-١٣/٢٤٨انظر المخصص . ما بھا من أحد: ما في الدار عریب وال دیار؛ أي:  یقال- ١
  ".إذا:" في د- ٢

 ب/٢٧٩
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  : تنبيهات

 هوقد نب، مار اإلض ال يقبلُعريف الت ما ال يقبلُ ألنّ؛الثّاين  عن اشتراطنٍغم  يف كالمهالرابع رطُ الش:األول
١يف شرح الكافيةعلى أن ه زيادةًه ذكريف البيان  .  

  وأنّ، أربعةٌظمِ يف الن املذكورةَروطَ الش لك أنَّما بانَ ل؛ مبعىن الواو،)رٍمضمأو بِ( / يف قوله،)أو( :الثّاين
  :٢ فقال"أو"ـ بروط ش يف الكافية ثالثةَف عطَوقد، مها عن اآلخرِ ال يغين أحدابع والرلثّالثَا

شـوطُرمِـ االسم خاًرـبع نهه اـن          ـجوازأـ ترٍـيـخعٍـفْ ورـ وغىـن  

ـ بِعنهـأجـبِـنٱ يـ بِومـضرِـم          أوـثْـ مـبتأو  ـعادـ المـترِـكُّن  

ه كُمع عدال٣رحِ منها يف الشرطاً مستقالً ش .  

  .٤سهيل وقد ذكرها يف الت، األخريةالثة أيضاً عن الثّة يف الكافي سكت:الثّالث

 ]أَوخـبروا هلْأَ"ـا بِـن" ـعب نضِعكُ      اـ مـ يـيونُ فالف هقَـلُ قَـعت ـدماـد  

  ]"لْـطَ الباُهللاوقَى "ن  م"اقٍو"وغِ ـكص  "   أَلْ"ـ ل هـنة مـلَـوغُ صـح صـنْ صإِ 

) وأخبروا هبعضِ (٥ املوصولة:أي) "ألْ"ـا بن نا... ماعمقَدت الفعلُ قَد كونُ فيهأي) ي:ي شجلوازِرطُت  
  : ه وفروع"الّذي" يف ٦ سبق على ما زيادةً شروط ثالثةُ"ألْ" عن اإلخبارِ

فيه الفعلُ (:  بقولهوإىل هذا اإلشارةُ، ةُوهي الفعلي، علُ فيها الف٧متقدي  عنه من مجلةر يكون املخب أنْ:األول
 زيد" : من قولكر عن زيدخب فال ي.تاًبثْ يكون م أنْ:الثّالث. فاً يكون ذلك الفعل متصر أنْ:الثّاين. )قَد تقَدما

   ." زيدا قامم" : وال من قولك،" يقوم أنْى زيدسع" : وال من قولك،"أخوك

ل: (رطني اإلشارة بقولهوإىل هذين الش منه غُ صلَةوص ؛)"أَلْ"ـإنْ صحإذ ال يصح غُ صوألْ"ـ ل صلة" 
من اجلامد،وال من املنفي  .  

                                                
٤/١٧٧٥ - ١.  
 .٤/١٧٧١ انظر شرح الكافیة - ٢
  .١٧٧٥-٤/١٧٧٣ انظر شرح الكافیة - ٣
٢٥١ - ٤.  
  ".الموصول:" في األصل- ٥
 ".عن الذي سبق:" في األصل- ٦
  ".تقّدم:" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ٧

  
 أ/٢٨٠
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:  عن الفاعل قلت أخربت١ فإنْ،)"وقَى اللَّه البطَلْ" من "واقٍ"كصوغِ (:  ذلك منه بقولها يصحم للَثَّ ممثّ
"الواقي":  أو عن املفعول قلت،"ُهللا الَطَالواقي البُهللا اهلُطَ الب."   

  :٢ كقوله،رورة يف الض إالَّفحذَ ال يمِ والالَّ األلف عائد ألنّ؛ اهلاء حتذفوال جيوز لك أنْ

  /٣رِدـ كَولَـو أُتـيـح لَـه صفْـو بِال          اقبة ـ عوى محمودـتفز الْهـس ما املُ- ٢١٥
  

  ]لْـفَصـن وانـأُبِي اـهرِـر غَيـضمي  "     أَلْ"ةُ ـلَـت صـعا رفَـن مـوإنْ يكُ[ 

   .)أُبِين وانفَصلْ ("ألْ" غري :أي) اهضمير غَيرِ..."أَلْ"وإنْ يكُن ما رفعت صلَةُ (

 إن أخربت " رسالةًينيد من أخويك إىل الزتغبلّ":  ففي حنو قولك.ه استتار وجب"ألْ"  ضمريتع رفَوإنْ
عن التغُاملبلِّ": اء فقلتمن أخويك إىل الز يدغاملبلِّ" كان يف " أنا رسالةًين"ضمري مستت ؛ره يف املع ألن؛"ألْ"ـىن ل 

ألنلَه خألنّ؛مِ للمتكلِّ"ألْ"و، مِ املتكلِّ من ضمريِف خرب واملبتدأُ،مِ املتكلِّها ضمري اخلربِ نفس .   

   . ما هو لهه على غريِ رافعيانرج ل؛ه وانفصالُمريِ الض إبرازب وجة أمساء املثالِن بقي م عن شيٍء أخربتوإنْ

 أنا غُاملبلِّ": "ينيدالز"وعن ، " أخواك رسالةًينيد أنا منهما إىل الزغُاملبلِّ": "ألخوينا"تقول يف اإلخبار عن 
 "غاملبلِّ"ـ ف؛" رسالةٌينيدن أخويك إىل الزا أنا مهغاملبلِّ": "سالةالر"وعن ، " الزيدونَمن أخويك إليهم رسالةً

، هرت أخالّذي اخلرب ها نفس ألن؛م املتكلِّ لغريِ فيهن"ألْ" و،مِكلِّ املتعلُه ف ألن؛مري يف هذه األمثلةن الض مخالٍ
   . هو العائديبة الغ وضمري"غاملبلّ" فاعل "أنا:ـف

 ":ه جاريت ضربزيد" : من حنو، الفاعل٤ِ الغائبِ عن ضمريِيبة فتقول يف اإلخبارِ الغ مع ضمريِوكذا تفعلُ
"زيدالض اربفف ".ه هو جاريتاربِي الضألْ"  ضمري"مستت لَر جه على ما هو لهيانِر. فإن أخربتعن اجلارية  

 ما هو  على غريِهيانِرج لَلُ املنفصمريه الض بل فاعلُ،اربِ يف الض فال ضمري."هها هو جاريتارب الضزيد": قلت
  .٥له

  

  
                                                

  ".إذا:"١ في ط- ١
ورد في مر . ١/٢٩٨، والدرر ١/٣٤٥، والھمع ١/٤٤٧صد ، والمقا١/٢٠٧قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح التسھیل  البیت من البسیط، - ٢
  . قدر: وأتیح. المزعج المفزع:  والمستفز.٢/٢٦٧، ١/١٤٦، وزھر ١/٥٢٨، وشا ٤/٢٠٩، وھشا ١/١٦٦

  .المستفزه: والتقدیر. المستفز، ووجھ االستشھاد حذف عائد األلف والالم للضرورة: موضع الشاھد
 . لیس الشطر الثاني في د، وط، وص- ٣
 .من د" الغائب:" سقط - ٤
  .٢/٢٠١ انظر مر - ٥

 ب/٢٨٠
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  : خامتة

كانَ" :١تقول يف حنو ف،ها وغريِ"ألْ"ـ بِ كانَ عن اسمِجيوز اإلخبارزيد أخ اك" :"كانَالّذي أو الكائن  
أخاك زيد."   

وأما اخلربففيه خ ٢الف.والص حيححنو، اجلواز  :"الكائنالّذي أو ه/كان أخوكه زيد ." وإن شئته  جعلت
نفَمالً فقلتص :"الّذي أو الكائنكان زيد إي أخوكاه ."   

ن  مخرباً عن يوم اجلمعة كقولك م،٣"يف"ـه ب خيلفُالّذيمري  مع الضاُءج في،فر املتصرفوعن الظّ
"صمتيوم الّذي": " اجلمعةص متفيه اجلمعة يوم ." فإن توسرف يف الظّعت،از وجعلته مفعوالً به على ا، 

بِجئت لَخفه مجرالّذي": فتقول، "يف"ن داً مص متاه يوم جلمعة" .  

أنَّواعلم فَى فَ،يلِ الذَّ طويلُ اإلخبارِ بابكْتب٤ِي ما تقد٥.م  

 
  

                                                
 .من د" فتقول في نحو:" سقط- ١
وأشار ابن عصفور في شرح الجمل ". ألنھ لیس بمفعول على الحقیقة"مطلقًا؛ " كان" اإلخبار عن خبر ٢/٢٨٩ منع ابن السراج في األصول - ٢
" كان"ومّمن جّوز اإلخبار عن خبر .  خالف، وأن الخالف في خبرھا المشتقحالة كونھ جامدًا جائز بال" كان" إلى أن اإلخبار عن خبر ٢/٥٠١

، وشرح التسھیل ١٠٥٥-٣/١٠٥٤، واالرتشاف ٤/١٧٧٧وانظر تفصیل المسألة في شرح الكافیة . المشتق ابن الدھان، ومّمن منعھ أبو حیان
  .٢٥١-٣/٢٥٠، والھمع ٢٨٦-٣/٢٨٥، والمساعد ٦٥٩-١/٦٥٨للمرادي 

 .وھو تحریف". يفف:" في د- ٣
 ".فلُیكتَف:" في النسخ جمیعًا خالفًا لألصل- ٤
  .٢/٢٠٢ في مر ردت كماو وعبارة األشموني ".واهللا أعلم:" في د، وط، وص زیادة- ٥

  
 أ/٢٨١
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  ددـعـال

  
  ره ـكَّذَـاده مـا آحـد مـي عـ ف          رهــشـعلْ للْـاِء قُـةً بالتـالَثَـثَ[ 

 ـفـي الضد ـجدر يواملُم ٱـزرِـجر           مـعجق ـاً بِلَفْظف رِـثَـي األكْـلَّة[  

) هشرلعاِء قُلْ ليف...ثَالَثَةً بالتهذكَّرم هادا آحم دع ...ديف الض (وهو ما آحادثةٌه مؤن، جمازاً ولو )درج (
منحنو،اء الت : ﴿سرخهلَا عهِيمس بلَع يثَالٍ وانِمةَيهذا إذا ذُ، ]٧: ٦٩ةاحلاقّسورة [ ﴾امٍ أيكرقُفإنْ . املعدود صومل د 

كَذْييف اللَّر فظ، كما لو ذُ يكونَ أنْفالفصيح كفتقول ؛ر :"صمتخ متريد ،"ةًس: "و، "اماًأي"سرتخ ساًم"، 
   .٢"الٍو شن متِس بِهعبوأت": ومنه، رِاء يف املذكَّ حتذف التوجيوز أنْ .١ ليايل:تريد

أما إذا مل يقصد معدود،ما قُ وإنصدلَطْ املُ العددكلُّ كانت قنِةُالثَثَ":  حنو،٣اءها بالت صفس وال  ."ةَت
تنرِصفألن ٤ها أعالم ،خالفاً ل٥همبعض.   

الثّالثةُ":  عليها يف قوهلم"ألْ" ا إدخالُوأمنصف الس تكَ فَ،"ةدخ٦ كقوهلم، األعالمِا على بعضِهول :
"٧ي، وه"ةإالهاسم من أمساء الش احني قالو، سِم :"وكذلك قوهلم، "ةاإلاله: "شوبع"،والش عوبنِ للم٨ةي. 

  .٩نِييلَو اُألومشلَ، هها كالموهذه مل يشملْ

  : تنبيهات

هِ فُ:١٠لاألومم نا( :ه قول١١مهاداملُأنّ)  آح عتبرتذكري ه وتأنيثُ الواحد،ه وتأنيثُ اجلمعِ ال تذكري ،قالفي :
  .  اجلمع فيعتربون لفظَ،"اتاممثالث ح" :هم يقولون فإن،١٢نيخالفاً للبغدادي /،"اتمام حثالثةُ"

                                                
 ". لیاٍل:" في األصل- ١
م من ، باب صیام ستة أیا١٧١٦ برقم ھ، باب صوم ستة أیام من شوال، كتاب الصوم، وفي سنن ابن ماج٢٤٣٣ الحدیث في سنن أبي داود برقم - ٢

 . ، باب استحباب صوم ستة أیام من شوال، كتاب الصیام١١٦٤في صحیح مسلم برقم " ستًا من شوال:" بلفظوھو . شوال، كتاب الصیام
 .٢/٧٥٠، واالرتشاف ١/٣٠٦ انظر المقرب - ٣
  ".والظاھر أنھا أعالم أجناس:"٤/١٤٩٣ في صب - ٤
 .١/١٣٤، والمساعد ٢/٢٠٣، ومر ٢/٩٧١ انظر االرتشاف - ٥
  ".في نحو قولھم:" في د- ٦
 ".وھو:"النسخ خالفًا لألصل في - ٧
  ).شعب(، و)ألھ( انظر الصحاح واللسان - ٨
 ".األوََّلین:"٢ في ط- ٩
 .٢٠٥-٢/٢٠٤ التنبیھ األول في مر - ١٠
  .في د"ما" لیست - ١١
 .٦/٢٤٠، وشا ٤/٢١٦، وھشا ٢/٢٠٥، ومر ٢/٧٥١ انظر مذھب البغدادیین في االرتشاف - ١٢

 ب/٢٨١
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تقول ":١وقال الكسائي :مررتبثالث مح ورأيت ثالثَ،امات الَّجِ سبغري هاء، ت،وإن كان الواحد  
  . اُء به الفرومل يقلْ . مثله ما كانَ عليهوقاس ،"راًمذكَّ

، سوة نِقاصد، "خصٍثالثة أش" : تقول،هظفْلَ كان امساً فبِ إنْ املعدود يف واحدالتأنيث تبار اع:٢الثّاين
 ما  بالكالمِلْصهذا ما مل يت، ثٌ مؤن"نيع"  ولفظَ،ر مذكَّ"شخص"  لفظَألنّ ؛ رجالٍقاصد، "نٍيثالث أع"و
قَيي املعىنو،كْ أو يثرفإن ا،  املعىن فيه قصدصلَتمراعاة املعىن به ذلك جاز  .  

٣ كقولهلُفاألو:  

٢١٦ – ]نجـفَكَانَ مقأت كنت نـثَ        ]  يـي دونَ مصٍ كَـالَثُ شوـخوم انباعصـعر  

  :٤وقوله

٢١٧ - ـالَبـ وإنَّ كـاً هشع هطُـذأَب نٍـر           أَنـوب ـتـرِيٌء مقَب ـنلائشا الْعرِـه  

 رِكْذبِفَ": ٦]قال[، ]١٦٠ :٧األعرافسورة [ ﴾ماًماطاً أُب أسرةَشي عتن اثْماهنطَّعوقَ﴿: ٥ منه يف شرح الكافيةوجعلَ
 كما  وهو الوجه".اثنيت عشرة" بدالً من ٧التسهيل يف شرح "اطاًبأس" ه جعلَلكن ".التأنيث مكْ حح ترج"ممأُ"

  . ٨يأيت

  :٩اين كقولهوالثَّ

  ]قَـد جـار الزمـانُ عـلى عيـاليـلَ      [    دو ذَالثُـوثَ سٍــفُـنأَ ةُـالثَـ ثَ-٢١٨

   .١٠"إنسان"ها مقصوداً ا  استعمالُرثُ كَ"سفْالن" فإنّ
                                                

  .٢/٢٧١، وزھر ٢/٢٠٥، ومر ٢/٧٥١انظر رأي الكسائي في االرتشاف  - ١
  .٢/٢٠٥ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٢
، ١/٣٧، واألغاني ١١٨، وأمالي الزجاجي "فكان نصیري: " بروایة٢/١٧٥، والكتاب ٥ البیت من الطویل، لعمر بن أبي ربیعة في دیوانھ - ٣

وبال نسبة في الجمل . ٣٩٧، ٧/٣٩٤، ٣٢٤، ٥/٣٢٠، وشا، وزھر، والخزانة ٤/٢١٦ومنتھى الطلب ، ٢/٧٧٠، واإلنصاف ٢/٤١٧والخصائص 
 .٢/٢٧١، وزھر ٦/٣٥٦، وشا ٤/٢١٧، وھشا ٢/٢٠٥، ومر ٧٢٩ورد في نا . ١/٣٠٧، والمقرب ٢/١٤٨، والمقتضب ٢٨٨المنسوب إلى الخلیل 

  .ول ما أدركتالجاریة أ: ومعصر. الجاریة الناھد: والكاعب. الترس: و المجن
  ".كاعبان ومعصر: "؛ ألن الشاعر ذھب إلى معنى النساء، وأبان ذلك بقولھ"شخص"ثالث شخوص، ووجھ االستشھاد تأنیث : موضع الشاھد

وبال نسبة في الجمل . ٦/١٩٦، والدرر ٤/٤٨٤، وللنواح الكالبي في المقاصد ٢/١٧٤ البیت من الطویل، لرجل من بني كالب في الكتاب - ٤
  .٧٢٩ورد في نا . ٧/٣٩٥، والخزانة ٢/٤١٧، والخصائص ١١٨، وأمالي الزجاجي ٢/١٤٨، والمقتضب ٢٨٨سوب إلى الخلیل المن

  ".من قبائلھا العشر:"؛ ألن الشاعر ذھب إلى معنى القبیلة، وأبان ذلك بقولھ"بطن"عشر أبطن، ووجھ الستشھاد تأنیث : موضع الشاھد
٣/١٦٦٤  - ٥. 
  . زیادة من ط، وص- ٦
٢/٣٩٣ - ٧. 
 ".یأتيس:"النسخ األخرى خالفًا لألصلفي و. ١٧٨في الصفحة  - ٨
، "ونحن ثالثة وثالث ذود" بروایة ٢/٤٧، واألغاني ٤٧، والعدد البن سیده ٢/١٧٥، والكتاب ٢٧٠ البیت من الوافر، للحطیئة في دیوانھ - ٩

وألعرابي أو . ٤/٤٨٥ وألعرابي من أھل البادیة في المقاصد .٣٦٨، ٧/٣٦٧، وشا، وزھر، والخزانة ٢/٧٧١، واإلنصاف ٢/٤١٢والخصائص 
ما بین : ، ویقال الذود من اإلبل.٢/٢٧٠، وزھر ٦/٣٥٦، وشا ٤/٢١٣، وھشا ٢/٢٠٥، ومر ٧٢٩ورد في نا . ٤/٤٠للحطیئة أو لغیره في الدرر 

  .لیِّ َعهواحدأھل البیت، ومن یمونھ اإلنسان، : العیالو .الثالث إلى العشر ذود
  .نسان لكن أنث لكثرة إطالق النفس على اإل، ألن النفس مؤنثة؛ ثالث أنفس:، والقیاس"نفس"ذكیرتثالثة أنفس، ووجھ االستشھاد : ع الشاھدموض

  ).نفس(، والصحاح واللسان والتاج ٢/١٧٣ انظر الكتاب - ١٠
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 رـش ع:أي، ]١٦٠: ٦األنعامسورة [ ﴾اهالثَم عشر أَهلَفَ﴿:  حنو،ها ال بِ،يوِن امل١َهاوفوصمبِ فَةًفَ ص كانَوإنْ
حسوتقول .نات :"ثالثة ربع٢ات" ،جاالً رِِإذا قصدت.   

  . ٣لِ يف األصةٌفَ صةَاب الدألنَّ، وراًكُإذا قصدت ذُ، "ثالثة دواب": وكذا تقول

 ٥سِناجلو  اجلَمعِيمـا مع اسأم، عِم مع اجلَدرفْاملُ الِح بِذكريِ والتالتأنيث يف ةُرب العما تكونُ إن:٤الثّالث
 "مِ الغن منأربعةٌ" و،" القومِن مثالثةٌ":  فتقول،٦مهاه ضمريتحقُّـ ما يس عكسى العددطَع في،هماالح بِفالعربةُ

؛اءبالت قَ": ك تقولألنو،" كثريونَوم "غنمكثري " ثالثٌ"و .ذكريبالتم نطِّ الب" ؛اءبترك الت بطٌّ": ك تقولألن 
 إنَّ﴿: اىلـ تع٧ قال،أنيث والتالتذكري ،نِيتغ لُ"رِالبقْ" يف  ألنَّ؛" أو ثالثٌ،رِ البقَ منثالثةٌ"و .أنيثبالت /"كثريةٌ

قَالبت رشابرِوقُ، ]٧٠: ٢البقرةسورة [ ٨﴾ه٩ءى ﴿تشابههذا ما مل يفْ.﴾ت صل بينه وبني العدد على املعىنةٌ دالَّةٌفَص  ،
   .رذكَّ م نائباً عن مجعِ أو يكن،عى هو املعىنار فاملُوإالّ

ثالثُ":  حنولُفاألومن البطِّ ذكورٍثالثةُ" و،" من الغنمِ إناث ". وال أثرثالثةٌ" : كقولك،ر للوصف املتأخ 
  . " ذكور البطِّ منثالثٌ" و،" إناثٌمن الغنمِ

 على ١٠"لراجِ"ه جاء نائباً عن تكسري  أن إالَّ،ث مؤن اسم مجعٍ"ةلَجر"ـ فَ،"ةلَ رجثالثةُ" :اين حنووالثّ
"أرالج"،ر عدده كما كان يفعل باملَ فذك١١ عنهوبِن .  

  . "اتدن اهلمخس" و،"اتحلَ الطَّثالثةُ":  فتقول،ماًلَ ال يعترب أيضاً لفظ املفرد إذا كان ع:١٢الرابع

 ثالثُ" : تقول، واإلثبات جاز احلذف، كاحلال،أنيث والتالتذكري ؛ لغتان إذا كان يف املعدود:١٣امساخل
  .  اهـ" أحوالٍ وثالثةُ،أحوالٍ

  

                                                
 ".بموصوفھا:"١ في ط- ١
وانظر اللسان ". وامرأٌة َرْبَعٌة، وجمعھا جمیعًا َرَبعاٌت بالتحریك. الَخْلِق، ال طویٌل وال قصیٌررجٌل َرْبَعٌة، أي َمْربوُع : ُیقال ):"ربع( في الصحاح - ٢

 ).ربع(والقاموس 
  ).دبب(، والصحاح واللسان ١٧٤-٢/١٧٣ انظر الكتاب - ٣
 .٢/٢٠٦، ومر ٢/٧٥٢ انظر االرتشاف - ٤
  ".اسمي الجنس والجمع:" في ط، وص- ٥
 ".ضمیرھا:"١ في ط- ٦
 ".قال اهللا تعالى:"ي د ف- ٧
 .)إنَّ الَبَقَر َتَشاَبَھ َعَلْیَنا(:  في د، وط، وص- ٨
 .١/٤١٠في البحر المحیط أبّي  ھي قراءة - ٩
 . كل َرُجل تكلَّم ومشى على ِرْجَلْینالراجل): رجل( في اللسان والتاج - ١٠
 .٧٥٣ -٢/٧٥٢، واالرتشاف ١١٧/ ١٧، والمخصص ٢/١٧٩  انظر الكتاب - ١١
 .٢/٢٠٦، ومر ٢/٧٥١انظر االرتشاف  - ١٢
  .٢/٧٥٤، واالرتشاف ١١٧ انظر التسھیل - ١٣

 أ/٢٨٢
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 كان فإنْ . جمروراًها ال يكون إالَّ وأخواتالثّالثة زيم م:١أي) جمعاً بِلَفْظ قلَّة يف األكثَرِ...واملُميز اجررِ(
 ن م بثالثةمررت"و، ]٢٦٠: ٢البقرةسورة [﴾رِي الطَّن مةًعبر أَذْخفَ﴿:  حنو،"نم"ـ بِر ج مجعٍ أو اسم جنسٍسما

الرهط" .وقد يجربإضافة انَوكَ﴿:  حنو، العددي املَ فدينةت ـسةُعر هسورة [﴾طلَ": ٢احلديثو، ]٤٨: ٢٧ملالنيس 
فيما دنَوخ ذَسِم ودص ٣ وقوله،"ةٌقَد :  

  ]لَـقَـد جـار الزمـانُ عـلى عيـالي          [دو ذَالثُـوثَ سٍــفُـنأَ ةُـالثَـ ثَ-٢١٨

والصقَحيح صرهماع على الس .  

٤مهاوإن كان غري٥ فبإضافةوحقُّ،  إليه العددأن يكون مجعاً مكس راً من أبنيةه حينئذلَّ القثالثةُ":  حنو،ة 
أعب٦ آمٍ وثالثُ،د" .  

كلُّوقد يتخلف من هذه  واحد الثّالثةفي ضاف للمفروذلك إن،د مثالثُ":  حنو،ئةً كان مئة،م وسبعئة". 
  :٧رورة قوله يف الضوشذَّ

  ]لَّت عن وجـوه األهـاتمِرِدائـي وجـ        [اـى بِهـوك وفَـنٍ للْملُـيِثُ مئالَـ ثَ - ٢١٩

وياف جلمعِض٩ مسائل٨َ ثالث/ يفصحيحِ الت :  

 عبس﴿و، ١١"اتولَ صسمخ"و، ]٢٩: ٢سورة البقرة[﴾اتوامس عبس﴿:  حنو، الكلمة تكسريلَهم ي أنْ:١٠إحداها
قَبر٤٣: ١٢سورة يوسف[﴾ات[ .  

                                                
 .٢٠٧ -٢/٢٠٦ انظر مر - ١
، باب ما أدي زكاتھ فلیس بكنز، كتاب الزكاة، وفي صحیح مسلم برقم ١٣٤٠والحدیث في صحیح البخاري برقم ". وفي الحدیث:" في ط، وص- ٢

، َوُرِوَي  ِإَلى َخْمس"َذْود" ِبِإَضاَفِة " َذْوٍدَخْمِس" :لرَِّواَیة اْلَمْشُھوَرةا" :٧/٥٠ح النووي على مسلم وفي شر. ، الباب األول من كتاب الزكاة٩٧٩
، َوَخْمس َخْمس ُنوقَ :َقْوِلِھ َك"َذْودَخْمس ": َوَقْولھ.. َرة َلا َواِحد َلُھ ِمْن َلْفظھالذَّْود ِمْن الثََّلاَثة ِإَلى اْلَعَشو...  َبَدًلا ِمْنُھ"َذْود" َوَیُكون "َخْمس"ِبَتْنِویِن 
  ".أنثى، ولیست باسم ُكّسر علیھ مذّكرْود؛ ِلَأنَّ الذَّْود  َثَلاث َذ:َتُقول": ٢/١٧٤ في الكتاب َقاَل ِسیَبَوْیِھو ..".ِنْسَوة

  .فةجّر ممّیز اسم الجمع باإلضاثالث ذوٍد، ووجھ االستشھاد جواز : موضع الشاھدو. سبق تخریج البیت - ٣
  . الضمیر عائد على اسمي الجنس والجمع- ٤
  ".بإضافة:" في األصل- ٥
آم : "٤/١٤٩٨وفي صب ". قلبت الھمزة ألفًا ثم ضُم المیم كسرًة، ثم اإلعالل. أأمي: بمّد الھمزة، وتخفیف المیم، وأصلھ: آم: " في ھامش األصل- ٦

 ".جمع أمة، على وزن أْفُعل
والشاھد . ، وال شاھد فیھ على ھذه الروایة..."فدى لسیوف من تمیم وفى بھا      ردائي: " بروایة٢/٥٦٢ي دیوانھ  البیت من الطویل، للفرزدق ف- ٧

وأشار البغدادي . ٣٧٢، ٧/٣٧٠، وزھر، والخزانة ٤/٤٨٠، والمقاصد ٢٧٧، ٢/٢١٠، وأمالي ابن الشجري ٣/٣٣٩للفرزدق في الحجة للفارسي 
 .٢/٢٧٢، وزھر ٤/٢١٨، وھشا ٢/٢٠٨، ومر ٧٢٧ورد في نا . ٢٦٨، والمفصل ٢/١٧٠سبة في المقتضب والشاھد بال ن. إلى روایة الدیوان

 بنو األھتم بن :واألھاتم .قتل في معركة ثالثٌة من ملوك العرب، وكانت دیاتھم ثلثمائة بعیر، فرھن رداءه بالدیات الثالث، وھو دلیل شرفھ: قالواو
  .كسر الثنایا من أصلھا: الھتمو. ھ یوم الكالبوإنما سمي بذلك ألنھ كسرت ثنیت، سنان

 .وھو خطأ". في ثالثمئة وسبعمئة مسائل:" في األصل- ٨
 .٤/٢١٩ المسألتان األولى والثانیة بتمامھما في ھشا - ٩
 .وھو تحریف". أحدھما:"وفي ص". أحدھا:" في د- ١٠
، باب بیان ١١إلسالم، كتاب اإلیمان، وفي صحیح مسلم برقم ، باب الزكاة من ا٤٦ في صحیح البخاري برقم e رسول اهللا حدیثمن  - ١١

 . وقد ال یكون المقصود ھنا االستشھاد بھ.الصلوات، كتاب اإلیمان

 ب/٢٨٢
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 عبسـ﴿ لراوِج مرتيلِه يف الت فإن،]٤٣: ١٢سورة يوسف [﴾تالَبنس﴿ : حنو،هكسري تلَمه ما أُرجاوِ أن ي:انيةوالثّ
قَبر٤٣: ١٢سورة يوسف[﴾ات[ .  

 "دائع سثالثُ" وجيوز ."دائعس" ة لقلَّ؛ فيجوز،"اتادع س١ثالثُ" : حنو،ه غريِ استعمالُ أن يقلّ:الثةوالثّ
   .أيضاً

يف هاتبل املختار ني األخريتني التصحيح ،ه إلمهال غري٢ِن يف األوىلويتعي.   

 ،يندم أحثالثةُ":  حنو، قليالًف إليه إالَّض مل ي٣]هتكسري[ لَمر ما أهجاوِه ومل ي غريِ استعمالُرثُفإن كَ
  مثّ،عت على النتباع اإلحسن فاأل،"حنيِال صثالثةُ" : حنو، منه ضعيفةٌفة إىل الصواإلضافةُ. "اتبني زوثالثُ

٤ على احلالصبِالن .  

ويثْ الكَاف لبناِءضرة٥تنيسألَ يف م :  

  . "ماهر دةُسم وخ،الٍج رِةُعبر وأَ،ارٍو جثالثُ" : حنو،ةلَّ الق بناُءلَمه ي أنْ:إحدامها

 ةَالثَثَ﴿: ل حنوفاألو.  املعدوم فيرتل لذلك مرتلةَ،و مساعاًياساً أ ق؛٦ذٌّاه شة ولكن أن يكون له بناء قلَّ:انيةوالثّ
  فإنّ،"وعٍس شثالثةُ": اين حنووالثّ. ٨اذٌّ ش"اءرأقْ"على ، بالفتح، ٧"ءرقَ" ع مجفإنَّ، ]٢٢٨: ٢البقرةسورة [ ﴾وٍءرقُ
"االستعمال قليل٩ُ"ساعاًأش .   

   ]ةًـئَـِمو لْـاأللْول ـفَـفرأَض ـدف         ـةٌ بِـئَومـاجلَمراً قَـعِ نـزفدر د[   

 ،ةما أَ وألفَ،دب ع وألف،ينارٍ دئةم وثالثُوبٍا ثَتئَم و،مٍهر دةُئَعندي م" :حنو) واأللْف للْفرد أَضف ئةًوم(
: ١٨الكهفسورة [ ﴾نينِ سةئَمالثَثَ﴿ :١٠الكسائي ويف قراءة محزةَ) ئةٌ باجلَمعِ نزراً قَد ردفوم( ".سٍر فَ آالفوثالثةُ

٢٥[١١ باإلضافَة.  

                                                
  .١من ط" ثالث:" سقط - ١
 .وھو تحریف". األول:"١ في ط- ٢
 . زیادة من ط، وص- ٣
 .٢/٢٠٨، ومر ٢/٧٤٤ انظر الكالم السابق في االرتشاف - ٤
  .٤/٢٢٠ي بتمامھ في ھشا  الكالم التال- ٥
  ".شّذ:" في ط، وص- ٦
الَقْرُء و الَحْیُض والطُّْھُر وذلك أن الَقْرَء الوقُت فھو َیْجَمُعھا والجمُع أقراٌء وُقروٌء، :الَقْرُء:"١/٤٨وفي المخصص .  وھو تحریف". قروء:" في د- ٧

 وقول . فھذه ُحجٌَّة ألھِل الِعراِق، إنما َعَنى الَحْیَض"َدِعي الصالَة أیاَم أْقراِئِك" :r عنَد أھل الحجاِز الطُّْھُر وعنَد أھِل العراِق الحیُض وقوُل النبي
 ". فھذه ُحجٌَّة ألھِل الحجاِز،َعَنى األْطھار .ِلَما ضاَع من ُقروِء ِنساِئَكا... ُمَورَِّثًة مجدًا وفي الَحيِّ رْفَعًة  :األعشى

  أقرؤ اْسَتْغَنْوا عن]:٢/١٧٩الكتاب  [قالو ؛ولم یعرف سیبویھ َأْقراًء ):"قرأ(وفي اللسان والتاج . شاذ" عالأف" على  بفتح الفاء"َفْعل" ألن جمع - ٨
  ".بضم القاف، فال یكون شاذًا" قرء"وذكر غیره أنھ جمع : "٢/٢٠٧ وفي مر ".قروءب
عل التي الّنوھو  ؛لِشْسُع واحُد ُشسوِعا):شسع(واللسان والتاج وفي الصحاح ". ثالثة شسوع، فاستغنوا بھا عن أشساعِِ: قالوا:"٢/١٧٩ في الكتاب - ٩

  .ُتَشدُّ إلى ِزمامھا
  .١/٣٨٩، وإعراب القراءات السبع وعللھا ٣٩٠ قراءة حمزة والكسائي في السبعة - ١٠
  .في د، وط، وص" باإلضافة:" لیست- ١١
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  : ١تنبيه

ذّشئةامل"  متييز"٢ كقوله، منصوبٍ مبفرد :  

٢٢٠ - الْفَـ إذَا ع ـاشـتئَتى منِـيـاُء           [اًـامـ عاللّـذَاذَةُ والفَـت ـبذَه فَـقَـد[  

قاس عليهفال ي. كَوأجاز ابن يواأللف ديناراًاًئة درمه امل:٣انَس .  

 ]اذْكُـوأَح ـدوص ـرـلَنبِع هــشر         ـمـقَ اًكِّبرعم دذَكَـاص دوـدر[  

) بِع هلَنوص اذْكُر دوأَحرش (جمراء داً من الت)ركِّب(هما لَ) اًمذَكَر دودعم دأَ﴿:  حنو/،)قَاصحدع شر  
وقد .  وهو قليل،ل على األص"رش عدحو":  وقد قيل، من واوٍةٌلَ مبد"دحأَ" مزةُوه، ]٤: ١٢يوسفسورة [ ﴾باًكَوكَ
قالي: "واحدع شر"٤ل العدد على أص .  

  ْرهــسا عن تميمٍ كَـين فيهـوالش       رهــ إحدى عشأنيثـالتلْ لَدى ـوقُ[ 

 وـمـ غَ عأَ رِ ـيـح د إِ وىــحد         ـممهعـا ملْتا فَع  لْ قَصاًدـفَافْع[  

والشين فيها عن  (،"ةَرش ع٥ةَداحو" : وقد يقال.اء الت بإثبات،امرأةً) ره إحدى عشالتأنيثوقُلْ لَدى (
مٍ كسيمهتأي) ْر:فيقولون،ث مع املؤن : "إحدى عشةَرواثنتا ع شةَر"،ني بكسر الش، وبعضوهو ،٦هاهم يفتح 

أنَّ إالَّ،لُاألص األفصح الت سك٧ احلجاز وهو لغةُ،ني .ذكريا يف وأمالتفالش مفتوحةٌني . وقد تكَّـسنع ين 
"عشأَ": ٩ فيقال،٨يف املذكَّر" رحدع شوقرأ  .١٠ أبو جعفرها قرأَوبِ ، لتوايل احلركات؛ وكذلك أخواته،"ر

  .١٢ بني ساكننيوفيها مجع، ]٣٦: ٩وبةالتسورة [ ﴾راًه شرشا عناثْ﴿، صٍ حفْصاحب، ١١هبرية

                                                
  .٢٢١ -٤/٢٢٠وانظر ھشا . ٢١٠ -٢/٢٠٩ التنبیھ في مر - ١
، ٤/٤٨١، ونا، ومر، وجا، وشا، والمقاصد "فقد أودى المسرة والفتاء" بروایة ١/١٠٦الوافر، للربیع بن ضبع الفزاري في الكتاب  البیت من - ٢

، ومجالس ثعلب ٢/١٦٩والشاھد بال نسبة في المقتضب . ١/٢٩٣ولیزید بن ضبة في الكتاب . ٤/٤١، والدرر ٣٨١، ٧/٣٧٩وزھر، والخزانة 
والفتاء مصدر . المسرة: واللذاذة. ٤٨٣، وسیو ٢/٢٧٣، وزھر ٦/٢٤٦، وشا ٤/١٧٩، وجا ٤/٢٢٠، وھشا ٢/٢٠٩ومر ، ٧٣١ورد في نا . ١/٢٧٥

  .الشباب وحداثة السن ؛ وھوَفُتَو َیْفُتو
  .بمفرد منصوب، وھو شاذ" مئة"مئتین عامًا، ووجھ االستشھاد تمییز : موضع الشاھد

  . ٢/٢١٠، ومر ٢/٧٤٥، واالرتشاف ٢/٣٩٥ رأي ابن كیسان في شرح التسھیل البن مالك - ٣
 .٢/٢١٠ انظر مر - ٤
  .وھو تحریف". واحد:"١ في ط- ٥
  .٢/٧٩، والمساعد ٤/٢٢١، وھشا ٢/٧٥٨، واالرتشاف ٣/١٦٧٠ انظر شرح الكافیة - ٦
 .٦/٢٥٨، وشا ٤/٢٢١، وھشا ٢/٢١٠، ومر ٢/٧٥٨ انظر االرتشاف - ٧
  .في د، وط، وص" في المذكر:" لیست - ٨
 .١٦٧٢/ ٣، وشرح الكافیة ٢/٣٤انظر معاني القرآن للفراء  - ٩
وكان من ، القراءةكان إمام أھل المدینة في  .أحد القراء العشرة من التابعین، یزید بن القعقاع وأبو جعفر ھو .٢/٢٧٩لنشر ا قراءة أبي جعفر في - ١٠

  .٨/١٨٦ر األعالم انظ. ھـ١٣٢سنة توفي  .المفتین المجتھدین
 انظر . عاصمعنھبیرة بن محمد التّمار المقرىء البغدادي، قرأ على أبي عمر حفص بن سلیمان  ھو  والقارئ.٢/٢٧٩لنشر ا قراءة ھبیرة في - ١١

  .٢/٣٥٣غایة النھایة 
 .٧٥٩ -٢/٧٥٨وانظر االرتشاف . ٢/٢١٠ الكالم السابق في مر - ١٢

 أ/٢٨٣
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)ى ١ودوإح رِ أحدغَي عم...لْتا فَعمهعا م؛رةـيف العش: ٢أي) ممن الت جريد منراء مع املذكَّ الت، 
وإثباتدفَافْ(ث ها مع املؤنلْ قَصاًع(.   

ركيب للعشرة يف  أنّلُواحلاصالتما هلا قبله عكس ،فت ذكري يف اُءحذف التالت،ثْ وتبأنيث يف تالت.  

 )وـالَثَـثَـلة و ـتــسـعة ما ـ و        منهيكِّ ا ـبـإنْ راـب ـا قُـ مماـد(  

  .ثها مع املؤن وحذفُ،رِكّاء مع املذ التبوت وهو ثُ؛ يف اإلفراد:أي

 )وشلِ عةَــأَورتاثْن ـيشا ـــ وعرا       إذَاـثْن ث يـ أُنشا أَــى تاـ ذَكَور(  

   ".الً رجرش واثنا ع، امرأةًةَرشاءتين اثنتا عج" :فتقول

 ]الْيغيـوفْـا لعِـرِ الر باألل ـوارفعوالفَ         فـتف حزأَي جس ـيـف اـمواهْأُل[  

   .كما رأيت) وارفع باأللف ( واجلرصب الن:وهو) والْيا لغريِ الرفْعِ(

الثّاينا اجلزء وأمفإن ه مبينقاًلَطْ على الفتح م.   

)واهس زأييف ج ماوالفتح (أي:س وى اثنيت عشةَر،واثين ع شر) فْأُل(. أما العجفَز ةُلَّعبنائ ه تضمه معىن ن
حرف العطف. وأما الصدفَر ةُلَّعبنائه و قوعالع زِجتاِء منه موقع  أنيثعرِولذلك أُ ؛٣زوم الفتحِ يف لُالتبص در 

"اثين عشو"ر "اثنيت عشلوقوعِ"ةَر الع زِجمنهما موقع الن ون ،ولوقوع  . بناٍءحملّ ال ، إعرابٍ/ون حملُّوما قبل الن
العزِجمنهما موقع لَ ون النم ياافَض،أَ" : فيقال،مها غريِ خبالفحدع شروال يقال،"ك : "اثنا عشر٤"ك.  

  : ٥تنبيهان

:  فتقول،ن العطف بل يتعي،هرين وبابِـ مع العش٦في النه ال جيوز تركيب قد فهم من كالمه أن:األول
 رينـش عةَسم خرأيت" :ه لإللباس يف حنوولعلّ. "شرينع ةَسمخ" :وال جيوز، "٧ رجالًشرونَ وعمخسةٌ"

الًرج"،مخسة لعشرين رجالً:ه حيتمل فإن .ذلك وقيل غري  .  

                                                
 ".اأم: "، وط، وص زیادة دفي - ١
  .في د، وط، وص" أي:" لیست- ٢
 .من د" في لزوم الفتح:" سقط- ٣
 . ٢/٢١٢ الكالم السابق في مر - ٤
  .وھو تصحیف". تنبیھات:"١ في ط- ٥
. ٤/٢٢١ووافقھ ابن ھشام في ھشا ". النیف ینطلق على الواحد إلى التسع، وال یستعمل مفردًا: يقال أبو عمرو بن بق :"٢/٧٥٧ في االرتشاف - ٦
 إلى ثالث ن والكوفیین َأّن النّیف من واحد الذي حّصلناه من َأقاویل ُحذَّاق البصریی:قال َأبو العباس: "٢/٦٣١، والمصباح المنیر )نوف(في اللسان و

  ".والِبْضع من َأربع إلى تسع
  .في د،وط، وص" رجًال" لیست - ٧

 ب/٢٨٣
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تحسنوا ـ واس،"رٍش عسةُمهذه خ" : فيقولون،هزِج إىل عبِ املركَّ صدرِ إضافة٢َونَ الكوفي أجاز:١الثّاين
  ."كرِش عةُسمخ" : حنو،ك إذا أضيفذل

ـِرين[    ]كَأربـعـيـن حـيـنـا للْتســـعينـا          بِـواحـد وميـزِ العشـ

م قد وي". شهراًمخسني" و،)كأربعين حينا (، منصوبٍرٍمنكَّ) بِواحد...للْتسعينا(ه وباب) وميز العشرين (
النيحبالَف أي؛هيت :ذكرياء يف  بثبوت التالت،أنيثها يف  وسقوطر العقْ يذكَ مثّ،التدمعطوفاً على الن يفيقال يف ،ف 

  .]٢٣: ٣٨سورة ص[﴾ةًجع نونَسع وتعست﴿ :ث ويف املؤن،"الًج ر وعشرونَثالثةٌ": راملذكَّ

 ]يـومزـوا مـبـكَّرـثْـاً بِماـلِ م          يـ مشع نَـــزور ــفَسمهنياـو[  

)يومزراكَّوا مثْلِ منَ...باً بِمورشع زيم (بِ:أي، هوباب مفرمنصوبٍرٍ منكَّد ) امهنيوأَ﴿: حنو) فَسحدع شر 
سورة [﴾اطاًب أسةَرش عيتن اثْماهنعطَّقَو﴿ا وأم. ]٦٠: ٢رة البقرةسو[﴾ناًي عةَرش ع٣اتناثْ﴿و، ]٤: ١٢يوسفسورة [ ﴾باًكَوكَ

ولو كان  .ةًقَر فةَر اثنيت عش: أي؛ حمذوفمييز والت﴿اثْنتي عشرةَ﴾، من  بدلٌ﴾اطاًبأسـ﴿ ف]١٦٠: ٧األعراف
 ركْ ذنّأ و،ه متييز أن٤اظم النوزعم. ر مذكَّ"طبلسا"  ألنّ؛مييز التدرِفْ وأُ، العددانركِّمتييزاً لذُ﴿أسباطاً﴾ 

  .٦التأنيث مكْ حح رج]١٦٠: ٧األعرافسورة [ ٥﴾ماًمأُ﴿

  : تنبيهات

 شرونَ وع،اًيرِاهماً ظَهر درش عدحعندي أَ" : حنو،فظ اللَّ منهما مراعاةُمييزِ يف نعت هذا الت جيوز:األول
دايناراً نرِصظَ" : فتقول، املعىنومراعاةُ، "اًياهةًريون رِاص٨ قوله٧اومنه، "ةًي:/   

٢٢١ - تا اثْنهيـ فعبأَرو لُـاننَ حةًـوبو          دـساًوـ كَخالْغ ةيـافابِ األسمِـرح  

                                                
  .٢/٢١٢، ومر ٢/٢٥٧ الكالم في االرتشاف - ١
، )٤٢( مسألة رقم ١/٣٠٩، واإلنصاف ١٤/٩٢، والمخصص ٣١٧، والمسائل الحلبیات ٢/٣٤یین في معاني القرآن للفراء  انظر مذھب الكوف- ٢

  .٣/١٦٨١وشرح الكافیة 
  .واألصل موافق لآلیة". اثنتي:" في د، وط، وص- ٣
  .وقد سبق ذكر ذلك. ٢/٣٩٣في شرح التسھیل " اثنتي عشر"وذھب ابن مالك إلى أنھ بدل من . ٣/١٦٦٤ شرح الكافیة - ٤
 .﴾ُأَممًا اطًاَب أْسَةَرْش َعْيَتَن اْثُماُھَنْعطََّقَو ﴿: نفسھااآلیة من - ٥
 .٢٢٢ -٤/٢٢١ الكالم السابق بتمامھ في ھشا - ٦
 ".ومنھ:" في د، وط، وص- ٧
وھو بال . ٧/٣٩٠، والخزانة ٤/٤٨٧، ومر، والمقاصد ٢/٥٩، ومنتھى الطلب ١٧/١٠٦، والمخصص ١٩٣ البیت من الكامل، لعنترة في دیوانھ - ٨

: والخافیة. النوق التي تحلب: وحلوبة. ٢/٢١٥ورد في مر . ٣/٥٥، وشرح المفصل البن یعیش ٤/٣٣، والحجة للفارسي ١/٣٢٥نسبة في األصول 
 بسواد خوافي الغراب، وإنما وشبھ سواد تلك النوق الحالئب .األسود: واألسحم. ھي أواخر الریش من الجناح مما یلي الظھر، سمین بذلك لخفائھا

  .خص الخوافي ألنھا أبسط وأشد بریقًا وألین
ووجھ ما قالھ شراح معلقة  :"٧/٣٩١ وفي الخزانة .المعنى، وروعي فیھا "حلوبة" ـ لَا نعت"سودًا"ووجھ االستشھاد مجيء سودًا، : الشاھدموضع 
وقال الزوزني  .ناقٌة حلوبة، وإبٌل حلوبة:  في الواحد والجمع على لفٍظ واحد، یقالأبو جعفر النحوي، واألعلم، والخطیب، أن الحلوبة تستعمل: عنترة

ھي بمعنى محلوب، وفعوٌل إذا كان : وقال غیرھم. جمع الحلوب عند البصریین، وكذلك قتوبة وقتوب، وركوبة وركوب: الحلوبة: في شرح المعلقة
  ". شاھد فیھ، ویكون من وصف الجمع بالجمعوعلى ھذا ال .انتھى. بمعنى المفعول جاز أن تلحقھ التاء

 أ/٢٨٤
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 ذلك ٣فعلتو، "ديز ورشهذه ع":  حنو،٢مييزت عن الىنغتسفي  املعدودقحست إىل م العددضاف قد ي:١الثّاين
املركَّجبميع األعداد اثْ"  إالَّ،بةني عشأَ":  فيقال،"رحدع رِشوثالثةَ،ك ع رِشك".   

 .فة اإلضا٤عميجاُء  فال ، كما مر، االثنني مبرتلة نون"رشي عناثْ" من "شرع"  ألنّ؛"كرِشي عناثْ" :وال يقال
  .  بال تركيب"اثنني" يلتبس بإضافة  لئالَّ؛"اكناثْ" :وال يقال

 رش عةَسمعندي خ" : حنو،٦لُقْ العدجِقاً إن ولَطْرمها م ملذكَّالتركيب بشيئني يف زِ املمي العدد حكم:٥الثّالث
عبيةًارِداً وج،وخ مةَسع شرارِ جةًيوع داًب."   

   ."الًم وج ناقةًةَرش عسم وخ،ةًاقَالً ونم جرش عةَسمعندي خ" : حنو،صالِ االت بشرطابقِلسلفَ دق فُوإنْ

فُث إنْوللمؤن حنو،الص : "عندي ستع شةَرم ا بنيناقة وج لٍم،أو ما بني ج لٍماقَ ونة."   

ويف اإلضافة لسابقمانيةُ ثَعندي" : حنو،قاًلَطْهما مأع بومثان آمٍ، وآمٍ دوأع بد."   

وال يضافمن  أقلُّ عدد "سةت"رٍزين مذكّ إىل مميومؤن ألنّ؛ث كال من املمي ثالثة اجلمعِوأقلُّ، زين مجع  .  

  :٧ها قولُوأم. مييز هذا التلُص ال جيوز فَ:الرابع

  الَـوالً كَميـرِ حـجـونَ للْهـالَثُـ      ثَىـد مضـا قَـد مـي بعـ علَى أننِ - ٢٢٢

رورةٌفض.   

 ]ـِأُض إنْ  وـيف ـ عدد كَّـ مـر ب        بـيالبِن اـق جعقَـو ـزي ـدـعبر[  

)كَّبرم ددع فيا...وإنْ أُضالبِن قبي (أيف اجلزأَ" : حنو،هين على حالحدع شرمع أَك حدع شربفتح " زيد 
  .  فكذا مع اإلضافة،م باإلمجاعِ يبقى مع األلف والالّ البناَء ألنّ؛هذا هو األكثر. ينأاجلز

                                                
  .٧٣٤ التنبیھ الثاني بتمامھ في نا - ١
إال لمن یعرف زیدًا " عشرو زید:"وال تقول. فقد خاطبت من یعرف العشرین المنسوبة إلیھ" عشروك: "ألنك إذا قلت:"٤/١٥٠٦ في صب - ٢

  ".إال لمن یعرف الغالم وزیدًا" غالم زید: "وعشریھ، كما أنك ال تقول
 ".ویفعل: " في د، وط، وص- ٣
  ". تجامع:"، وص٢وفي ط". تمانع:"١ في ط- ٤
 .١٢٠، والتسھیل ١/٣١٠ انظر المقرب - ٥
  .٤/١٥٠٦انظر صب . أربع عشرة جمًال وأمة:  فإن اجتمع مؤنث عاقل ومذكر غیر عاقل فالقیاس یقتضي تغلیب العاقل فتقول- ٦
وھو بال نسبة في الجمل المنسوب إلى . ٣٠١، ٣/٢٩٩، والخزانة ٤/٤٨٩، والمقاصد ١٣٦ دیوانھ س فين مردا البیت من المتقارب، للعباس ب- ٧

، وشا ٧٤٢ورد في نا . ١/٣٠٧، واإلنصاف ٣/٤١١، والحجة للفارسي ١/٣١٦، واألصول ٣/٥٥، والمقتضب ١/٢٩٢، والكتاب ١٢٥الخلیل 
  یذّكرُنیك حنیُن العجول       ونوح الحمامة تدعو ھدیال: بیت الذي یلیھ وھوویتم المعنى بال. الكامل: والكمیل. العام: والحول. ٦/٣٠٠

  .ممیزه للضرورةویز یثالثون للھجر حوال، ووجھ االستشھاد الفصل بین التم: موضع الشاھد
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 دحأَ" :حنو،  عن بعض العرب٢حكاه سيبويه، "بكلَعب"ـ كالتركيبه مع بقاء زج ععرب أن ي١اينوالثّ
عرِشمع أَك حدع رِشيه أشار بقولهوإل ." زيد :)برعي قَد زجعو(.٣ واستحسنه األخفش. /واختاره ابن 

   .عراب إىل أصلها يف اإل٥ األشياَءد تر اإلضافةَووجه ذلك بأنّ، ه األفصح أن وزعم٤عصفور

 كم" : حنو،ضاف املبين قد ي ألنّ؛ الستحسانهال وجه": ٧وقال يف شرحه.  عليه القياس٦التسهيلومنع يف 
لٍرجع ند٨، و"ك﴿مننْ حلَد يمٍك١: ١١هودسورة [ ﴾ريٍبِ خ[.   

وفيه مذهبضاف صدره إىل عجزِ ثالث وهو أن يه م؛مهازاالً بناؤ ٩اُءحكى الفرأن ه سمعقْن أيب فَ مس ع
األسديوأيب اهليثم العقيلي : "علَا فَمتخ مةُسع رِشسهيوذكر يف  ".ك١٠لالتأن ه ال يقاسعليه خ اءالفاً للفر.  

  : تنبيهات

 إىل األول بإضافة :يعين ؛"رِع يف الش إالّ"ةرشي عانِمثَ"  بإمجاعٍوال جيوز": ١٢التسهيل قال يف :١١األول
  :١٣ كقوله، دون إضافة اموعِالثّاين

         هـقْوتـائه وشـن عنـ م١٤فلِّـ كُ - ٢٢٣

           ثَم تـبِنشـانِي عتجح نم ةـره  

 ،طلقاًه مب إىل عجزِ املركَّرِد ص إضافةَجيزونَني ي الكوفي فإنّ؛ويف دعواه اإلمجاع نظر.  ذلكه من عام:أي
١٥نبيه عليهكما سبق الت .  

  

                                                
  . ٢/٢١٥ الكالم التالي في مر - ١
 .٢/٥١ الكتاب - ٢
  .٢٦٩/ ٦، وشا ٢/٨١، والمساعد ٢/٧٦٠، واالرتشاف ٣/٣٠٧الكافیة ، وشرح الرضي على ٤/٣٠ انظر مذھب األخفش في المقتضب - ٣
 .١/٣٠٩ المقرب - ٤
  .٢/٢١٥وھو موافق لما ورد في مر ". األسماء:" في د- ٥
١١٨ - ٦.  
 .٢/٤٠٢وانظر شرح التسھیل البن مالك . ٢/٢١٥وكذا نقل عن ابن مالك في مر .  لم أقف علیھ- ٧
 . سقطت الواو من ص- ٨
  .٣٤-٢/٣٣قرآن للفراء  معاني ال- ٩
١١٨ - ١٠. 
  .٢/٢١٦ أغلب ما في التنبیھ األول في مر - ١١
١١٨ - ١٢. 
وھو بال . ٦/١٩٧، والدرر ٤٣٢، ٦/٤٣٠، والخزانة ٤/٤٨٨، والمقاصد "علق من عنائھ" بروایة ٦/٤٦٣ الرجز لنفیع بن طارق في الحیوان - ١٣

، وزھر ٦/٢٦٨، وشا ٤/٢٢٤، وھشا ٢/٢١٦ورد في مر . ١/٣٠٩، واإلنصاف ٣١٧، والمسائل الحلبیات ٢/٣٤نسبة في معاني القرآن للفراء 
  .السنة: حجةوال. التعب والنصب: العناء .٢/٢٧٥

 .وأجازه الكوفیون. ثماني عشرٍة، ووجھ االستشھاد إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه للضرورة: موضع الشاھد
  ".َكِلَف:" في ص- ١٤
 ". إلیھ:"١ في ط- ١٥

  
 ب/٢٨٤
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 ومنه ،هاون وفتح النها مع كسرِ وحذفُ،ها وسكون، الياءفتح: ٢ لغاتب أربعكِّ إذا ر"مثاين" يف :١الثّاين
  :٣قوله

  اـنِ وأَربعـرةَ واثْنتيــانَ عشـمـوثَ       اـانِيـ وثَماًانِيـ ثَم٤تبرِـد شـ ولَقَ - ٢٢٤

وقد تحذف ياؤها أيضاً يف اإلفراد،وي جعل إعراب٥ كقوله،ونها على الن:  

  انُـ حسعـا أَربـايـا ثَنـهـ لَ - ٢٢٥

         بأَرفَـو ـثَـعـغهـا ثَـرانُـم  

   .اء الرمضبِ ]٢٤: ٥٥سورة الرمحن[﴾آتشنمار الْوج الْهلَو﴿ :٦اءر القُ بعضِ قراءةوهو مثلُ

 قد يراد به "بِضعة "٨أنّ ":٧ الكافيةقال يف شرحِ ،"عست" و"ةعست" مكْ ح"عضبِ" و"ةعضبِ"ـل :الثّالث
   .٩، هذا قول الفراء"تسعة"فما فوق إىل " واحد"

  . ه عليه وأخوات"عشرين" وعطف ،ركيب والت، يف اإلفراد:١٠ أي؛مطلقاً" تسعة"وأنه جيري جمرى 

 ةَعضي بِندع"و، "نني سعض وبِ،/وامٍ أعةَعض بِتثْبِلَ" :حنو ١١،، يف ثبوت وسقوط"تسعة"وأنّ تاءه كتاء 
عشوبِ،الماً غُر ضعع شوبِ، ١٣امرأةً ١٢ةَرض١٤ةٌع وعشونَروبِ، تاباً كضعوع شونَرص يفةًح."  

  :وهذا املراد بقويل
  لّـثُ حـيـراه حـجـاً مـلَقـومطْ    ..................      ..................

  . انتهى. "عٍس إىل ت من ثالث"عضبِ"ـ وب،سعة إىل ت من ثالثة"عةضبِ"ـاد بري ١٥واَألولَى أنْ
                                                

  .٣/١٦٧٤یھ الثاني بتمامھ في شرح الكافیة  التنب- ١
  .٢٦٨-٢٦٧/ ٦، وشا ٢/٨٢، والمساعد ٢/٧٦١، واالرتشاف ١٠٢-١٧/١٠١ انظر المخصص - ٢
وھو بال نسبة في المقرب . ، وشا)ثمن(، واللسان ١٨٧، وشرح أدب الكاتب للجوالیقي ١/٢٥٨ الیبت من الكامل، لألعشى في الشعر والشعراء - ٣
  .٦/٢٦٨ شا ورد في. ١/٣٠٩
  ".شریت:" في ص- ٤
، )ثمن(، واللسان ٣/٣٩٩، وشرح الرضي على الكافیة ٣/١٦٧٤، وشرح الكافیة ٤/٤٤٦ الرجز قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في الكشاف - ٥

  .٢/٢٧٤ورد في زھر . ٧/٣٦٥والخزانة 
  .عراب على النونجعل اإل، و في اإلفراد"ثماني"حذف الیاء من ثمان، ووجھ االستشھاد : موضع الشاھد

  .١٠/٦١ والبحر المحیط، ٤٥٠، ١٤٩ ھي قراءة عبد اهللا بن مسعود والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو في مختصر في شواذ القرآن - ٦
٣/١٦٧٣ - ٧. 
 ..."مشیرًا إلى أن: " كذا بفتح الھمز، وھو تتمة قول ابن مالك- ٨
  .٢/٤٦ معاني القرآن للفراء - ٩
:"فیھاوالعبارة ". أي. ..قد ُیراد بھ " ِبْضَعة"أّن ":ص سقط من د، وط، و- ١٠

 
 في "ِتْسع"و" ِتْسَعة"ُحْكُم " ِبْضع"و" ِبْضَعة"ِلـ: قال في شرِح الكافیة

  .٣/١٦٧٣وما في األصل موافق لنص شرح الكافیة ..". اإلفراد
 .٣/١٦٧٣صل موافق لنص شرح الكافیة وما في األ". ، في ثبوٍت وسقوٍط"ِتسعة"وأّن تاءه كتاء " : سقط من د، وط، وص- ١١
  ".عشرة:"١ سقط من ط- ١٢
  ". أمة:" في النسخ خالفًا لألصل- ١٣
  .وھو خطأ". بضع:"١ في ط- ١٤
 .١٦٧٤-٣/١٦٧٣وما في األصل موافق لنص شرح الكافیة ". واألولى أن.....ھذا المراد بقولي:" سقط من د، وط، وص- ١٥

 أ/٢٨٥
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 ]قـا فَـونِ فَمينِ اثْنـغْ موص ةــرشـكَفَ إِلَـى           علٍـاع فَـم ـنالَـع  

واختـمهي  فأنِـالتيثـ بالتا ومـذَكَّ          ىـتتـفَ  رفَاع ـاذْكُراـالً بغريِ ت[  

من  ("لاعفَ" على وزن :أي) كَفَاعلٍ(فاً صو) عشرة...إىل (،١ فما فوقه: أي؛) من اثنني فَما فَوقوصغْ(
  . "راشع" إىل "عابِر" و"ثالثَ" و"انثَ" : حنو،"برض"ـكَ) فَعالَ

ا وأم"وفليس بِ"داح وصف،بل اسم و ضعل األمرِ على ذلك من أو.   

)واختمأنيث  يفهالتا ومبالت ىت...تذَكَّر (أي:ص غرٍ ملذك٢َّهت) االً بغريِ تفَاع أنيث فتقول يف ،)فاذْكُرالت: 
ما وإن. "ةبارِب وضارِض" :٣ حنو،لاع باسم الفَكما تفعلُ، "راشع" إىل "انثَ" :التذكريويف ، "ةراشع" إىل "ةيانِثَ"
نبهلئالَّه  على هذا مع وضوحي توهمأن ه يبه سبيلَسلك الّذي  العددص غَيم نه.  

 ]ـرِدوإنْ ت ـبعـالَّ ضنيذنِـ ميـه ب         ضإلَـت ـفـيثْهـ معـلَ بنِـضٍ بي[  

) رِدوإنْ ت (بالوصاملذكور ف )ضبع (العدد) نِيالّذينه بضٍ ... معثْلَ بإليه م فضنِتكما :أي) بي 
يلِّ إىل كُضاف البعضذْإِ ﴿:  حنو،هأخ رجالَّه ذفَ كَيناثْانِوا ثَر ينسورة [ ﴾نِي٤٠: ٩وبةالت[ ﴿َقَلفَ كَدالَّر ذنَّوا إِالُ قَين 
   .]٧٣: ٥املائدةسورة [ ﴾ةالثَ ثَثُال ثََهللا

  ."رٍش عةراشع" و"ةرش عرِاشع" إىل "الث ثَةُثَالثَ"و، "نِيتن اثْيةُانِثَ" :وتقول

وإنما مل ينصبألن حينئذ ٤عمله ليس يف معىن ما ي،فَ وال مرعاً ع٥نف ٦لٍع،زِ فالتمتألنّ؛ه إضافت املراد  
 "ةدبعض هذه الع" :قولكما ت، فتضيفه، "رٍشدى عإح" و،"ةرشد عحأَ" و،"نِيتنى اثْدإح" و،"نِيند اثْحأَ"

  . ٧ اجلمهورهذا مذهب. باإلضافة

وذهب٩ربطْ وق٨ُ األخفشوالك ١١ وثعلب١٠سائيلِ ه جيوز إضافةُ إىل أنالثّاين إىل األوونصب كما ،اهه إي 
   ".الثةً ثَثٌالثَ" و"نِين اثْانثَ" :/فيقولون، " زيدبارِض" يف ١٢تقول

                                                
 ".مافما فوقھ:"لنسخ األخرى في ا- ١
 .وھو تحریف". صفتھ:"،وص٢ في ط- ٢
 ".من نحو:" في د، وط، وص- ٣
  ".حتى یعمل" جاعل"، و"مصیر"أي لیس في معنى لفظ یعمل كـ:" ٤/١٥١١ في صب - ٤
  ".من:"١ في ط- ٥
 ".وال مشتقًا من فعل حتى یمكن عملھ، بل ھو مأخوذ من لفظ العدد: أي:"٤/١٥١١ في صب - ٦
  .٢/٧٦٦، واالرتشاف ١٧/١٠٩ص  انظر مذھب الجمھور في المخص- ٧
 .٢/٢٧٦، وزھر ٢/٩٥، والمساعد ٤/٢٢٦، وھشا ٢/٧٦٧ انظر مذھب األخفش في االرتشاف - ٨
 .٤/٢٢٦، وھشا ٢/٧٦٧ انظر مذھب قطرب في االرتشاف - ٩
 .٢/٢٧٦، وزھر ٢٢٦/ ٤، وھشا ٢/٧٦٧ انظر مذھب الكسائي في االرتشاف - ١٠
 .٤/٢٢٦، وھشا ٢/٧٦٧، واالرتشاف ٢٣٣، والحلل في إصالح الخلل ١٧/١٠٩ انظر مذھب ثعلب في المخصص - ١١
 ".كما یجوز:" في ط، وص- ١٢

 ب/٢٨٥
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 ألنّ": ٢ قال؛١التسهيلِ يف وإىل هذا ذهب .ه وما بعد"ثٌالثَ" عملُ وال ي"انثَ" ملُيع: هم فقالل بعضصوفَ
ثَ" : تقولالعربنيتالر لَجمنهماالثّاين إذا كنت "نِي . ن قالفم: "اثننيثان "ذا املعىن ع ذألنّ؛ر عالً له ف. ن وم

   .٣" لهلَعفه ال  ألن؛رذَع مل ي"ةًالثَ ثَثٌالثَ" :قال

  .٤ أقوالفهذه ثالثةُ

  : تنبيه

  :٥قال يف الكافية

  عـابِـتـه مـا لَـ وم"ةًـعـأرب            عـراب"و ـاز نحـب أجـلَـعـوثَ

هذا . "ة له يف ذلكوال حج .ه وحد ذلك ثعلبوأجاز . بهبصه والنوال جيوز تنوين": ٦وقال يف شرحها
هكالم.فعم ماملنع  .سهيلل يف وقد فصوخ، ٧التصفيه عن األخفش٨نقلهو،  بثعلب اجلواز . عن ٩هونقله غري 

الكربطْ وقُسائي،انتهى .م كما تقد.  

 ]ـوإنْ تعج ثْـلَ األقَـرِدـلِّ مـفَ        اـلَ مقكْ وـفَحج ـملٍـاعكُماح اـ لَه[  

جعل ما هو حتت ما ه ي أن العددن م املصوغِفص بالو إذا أردت:أي) فَوق... مثْلَ ماوإنْ ترِد جعلَ األقَلِّ(
اشتقلٍ(ياً له ساوِ منه ماعج كْمافَحكُماح مبعىن املُ كانَ فإنْ.) لَه ضيوجبت وإن كان مبعىن احلال أو  .ه إضافت

١٠االستقبال جازته إضافت،فتقول؛هالُ تنوينه وإعم وجاز  :"ثالثةًهذا رابع ورابع أي،" ثالثة :هذا م صي١١ر 
أربعةًالثّالثة .   

   .ث كما سبق مع املؤنف الوص١٢ثُؤنيو

فالوصفاملذكور اسم حينئذ لٍ فاعح ؛ةًيقَقثْلَثَ" :ك تقول ألنتالر لَجنِي"إذا انضممت إليهما فص م رت
ساواته له  ملُ؛اهرج مارٍ وج"لاعج" هنا مبعىن "لٌاعفَ"ـف ."ةَعس التترشع" إىل "ةَالثَ الثَّتعبر" :وكذلك .ثالثةً

                                                
١٢١ - ١. 
، وشرح الكافیة ٢/٤١٤وانظر شرح التسھیل البن مالك ". یضاف إلى أصلھ وینصبھ إن كان اثنین ال مطلقًا:" ١٢١وعبارة التسھیل.  لم أقف علیھ- ٢
١٦٥٨-٣/١٦٨٤. 
 إذا :ثعلب قلت ل:ابن كیسان قال ؛بن كیسان عن أبي العباس ثعلب أنھ أجاز ذلكا ذكر: "٢٣٤، والحلل في إصالح الخلل ١٠/١٠٩في المخصص  - ٣

 ". على معنى أتممت ثالثة، نعم: قال؟ ثلثت ثالثة: فھل یجوز أن تقول،أجزت ذلك فقد أجریتھ مجرى الفعل
 .٢١٨-٢/٢١٧ الكالم السابق في مر - ٤
 .٣/١٦٦٣ شرح الكافیة - ٥
٣/١٦٨٤ - ٦. 
 ).٤(وانظر فیھا الحاشیة رقم . ١٢١ - ٧
 ".وقد نقلھ:" في ط، وص- ٨
  .٤/٢٢٦، وابن ھشام في ھشا ٢/٧٦٧ كأبي حیان في االرتشاف - ٩
  ".جاز:" في د- ١٠
 ".تصّیر:٢ في ط- ١١
 ".تؤنث:" في د، وط، وص- ١٢
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يف املعىن والت١عِفرعلى ف فَ"خبالف ، لعالّذي "لاعي راد به معىن أحدهو يف معناه ال الّذي  فإنّ،ضاف إليه ما ي 
  .قبه كما س إضافتتمزِفالت ،/عل له على فعرفَ وال ت، لهعملَ

  : تنبيهات

 على وزن "رشالع" و"بعالر" و"ثلْالثَّ"ما هو من وإن،  العددوغاً من ألفاظص حينئذ ليس مف الوص:٢األول
"الضبر" ،و"لَثَثَ" مصادر "ربو"ع "عشعلى وزن "ر "ضرب" ،ها على وزن ومضارع"يرِضما كان   إالّ"ب

المه عوهو،ناًي : "ربو"ع "سبو"ع "تسع"ه على وزن  فإن"فَشعي فَشع" .  

 ٣هموأجازه بعض ". واحداًانثَ" وال "ي واحدانِثَ" :قال فال ي،"انثَ "الستعمالِاستعمل هذا  ال ي:الثّاين
  . وحكاه عن العرب

، ني املذكورنِيي للمعن؛دقْ عليه ع من العدد املعطوفاملذكورِ ف الوصغِو صه جوازم كالم أفه:٤الثّالث
 " وثالثني ثالثرابعةُ"و،  باإلعمال"نيالثالثاً وثَ ثَهذه رابعةٌ"و،  باإلضافة" وعشرين ثالثةهذا ثالثُ" :فيقال

  .انتهى .باإلضافة

 ]م ي اثْـانِـلَ ثَـثْـوإنْ أردتننِ ـي          كَّـمـئْجِـ فَاًـبـرـ بِتركيينِـب  

  يـ يفويـا تنـبٍ بِمـكَّرـى مإلَ          فـأَض هـيـتـالَـحالً بِـاعـأو فَ

ـوشال ااعـسا بِحغنـتادشا ـي عر          ونـحوِه  قَبـوشاذْكُرِـلَ ع اـينر   

الفَـابِـوب لَفْـه نلَ مـاعالع ـظ دبِ         دـالَـحتـيـقَ هـبلَ ومتعـاوٍ يد[  

  العددن م املذكورِفص الوغَو ص إذا أردت:٥أي)  بِتركيبنيِئ فَجِاًبمركَّ...وإنْ أردت مثْلَ ثانِي اثننيِ (
 يف "لةفاع" و،التذكري يف "لفاع"هما ل أو صدر: بتركيبنيئفجِ، "ثاين اثنني"ـه كل أص٦مبعىن بعضِ، باملركَّ

 فتقول يف ؛التأنيث يف "ةرشع" و،التذكري يف "رشع"مها وعجز،  منه املشتق ثانيهما االسموصدر، التأنيث
 إىل "ةَرشي عتن اثْةَرشثانية ع" :التأنيثويف  ."رش عةَعس ترش عتاسع" إىل "رشي عناثْ رشثاين ع" :التذكري

. "اثنني" إىل "ثاين"  إىل ثانيهما إضافةَركيبني مضافل التوأو، ة بأربع كلمات مبني"ةَرش ععس تةَرش عتاسعةَ"
  : ه استعماالن آخرانووراَء .لُ هو األصوهذا االستعمالُ

                                                
 ".التفریع:" في األصل- ١
 .٢/٤١٣ انظر شرح التسھیل البن مالك - ٢
وحكاه الكسائي عن العرب كما ذكر في االرتشاف . ٢/٣٠٠، وابن السكیت في إصالح المنطق ٢/٩٨ ممن أجازه األخفش كما ذكر في المساعد - ٣
  ).ثنى(، والجوھري في الصحاح ٢/٩٨، والمساعد ٢/٢١٩، ومر ٢/٧٧٠
  .٢/٤١٤ انظر شرح التسھیل البن مالك - ٤
  .٢/٢٢٠ر مر  وانظ.٧٣٧-٧٣٦ في نا تي الشرح اآل- ٥
  .١من ط" بعض" سقطت- ٦

  أ/٢٨٦
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وإىل ،  بناؤه/ب باقياً املركَّ إىلضاف وي،التركيب لعدم ؛عرب فياألول على صدر رصتقْ ي منهما أنْاألول
 )يفي( ؛)إىل مركَّبٍ بِما تنوي يفي...أَضف(أنيث  والتالتذكري : يعين؛)أو فاعالً حبالتيه (:هذا أشار بقوله

  . هت كسرتعبِش أُ فهو جمزوم،)أضف(جواب 

واملعىن أنك إذا فعلتىفَ ذلك ول باملعىن  الكالمالّذي األوذكريفتقول يف ، ه نويتالت :"ثاين اثين عشإىل "ر 
  ."ةَر عشاسعة تسعت" إىل "ةَرشثانية اثنيت ع" :التأنيثويف  ."رش عتاسع تسعةَ"

 ،١الثّاين من في والن،األولن  مدقْ العفحذَ ي بأنْ،األول التركيب على صورة رصتقْ ياين منهما أنْ والثّ
وإليه أشا (: بقولهاررشا بِحادي عغنتاالس اعوش...أي) وحنوِه: "ثاين عشإىل "ر "تاسع عشأنيثويف . "رالت: 

"حادية عشإىل "ةَر "تاسعة عشفتذكِّ، "ةَررفظني مع املذكَّ اللَّر،ثُ وتؤنثهما مع املؤن .  

 ٢ثالثة أوجهوفيه حينئذ:  

  .ل بكمالهووإنّ هذا الباقي هو األ. ه، مقدراً حذْف التركيب الثاين بكمالهأنْ تبين صدره وعجز: األول 

 ه حذف أنههووج. ٦ والكسائي٥ كيسان وابن٤يتكّ السحكاه ابن. الثّاينى نب وياألولُ برع يأنْ: ٣الثاين
عجلِ زاألوفأعر ركيبه لزوال بالت ،ونوى صدفبناهالثّاين ر . قَوال يعلى هذا الوجه لقلَّاس هت .وزعم٧هم بعض 
أنه جيوزمنهما حملَّلٍّحلول كُ بناؤمها ل من صاحبه احملذوف  .  

وهذا مردودعلى أنّ ال دليل٨َه بأن حينئذ هذين االمسني م نتعرِ خبالف ما إذا أُ،عان من تركيبنيزلُ باألو .  

، ينئذى البناء فيهما حقتض م لزوالِ؛١٠الثّاين رِ وصداألولِ  عجزِراً حذفدقَم ،هما معاً أن تعرب:٩والثّالث
  .١٢ باإلضافةالثّاين رجوي،  على حسب العواملاألول ١١فيجري

  

  
                                                

  ".الثاني... بأن یحذف:" سقط من د- ١
وقد أشیر في ھامش األصل . ، وُجعل الثاني األول، والثالث الثاني تلك النسخوقد سقط الوجھ األول من". وفیھ حینئذ وجھان: " في د، وط، وص- ٢
 .بذكروجھین فقط: أي. إلى أنھ في بعض النسخ موافق لما في د، وط، وص) ب/٢٨٦(
 .٤/٢٢٧ الكالم بتمامھ في ھشا - ٣
 .٢/٣٠٠ إصالح المنطق - ٤
 .٤/٢٢٧، وھشا ٢/٢٢١، ومر ٧٣٧ انظر مذھب ابن السكیت وابن كیسان في نا - ٥
  .٤/٢٢٧، وھشا ٢/٧٦٩، واالرتشاف ١/٣١٧، والمقرب ٢٣٦، والحلل في إصالح الخلل ١٧/١١١ انظر مذھب الكسائي في المخصص - ٦
 .٢/٢٧٨، وزھر ٤/٢٢٧، وھشا ٢/٧٦٩وانظر االرتشاف . ٢٣٦منھم ابن السید في الحلل في إصالح الخلل  - ٧
 ".ألنھ:" في األصل ود- ٨
 .٢/٧٦٩ انظر االرتشاف - ٩
  ".الثاني...مقدرًا:" سقط من د- ١٠
  ".فُیجرى:"٢ في ط- ١١
استعملَت النَّیَِّف مع الَعْشَرِة لیفید االتصاَف ِبمعناه، ُمَقیَّدًا ِبُمصاَحَبِتھ الَعْشرَة، كما  بأن -أّما إذا اقتصْرَت على الّتركیب األّول  :" في ط، وص زیادة- ١٢

 ".ین على البناِءأ فإّنھ یتعّیُن بقاُء الجز-رِح ھو ظاھُر الّنْظِم، وعلیھ شْرُح الّشا

  ب/٢٨٦
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   /:تنبيهان

موه حني صاغوا  على ما التزنبيه الت فائدةَمثيلُ التنه ليتضم دون غريِ"رشحادي ع"ـ بِلَما مثَّ إن:١األول
"أحعلى "إحدى" و"٢د "و"لفاع "بِلْ من القَ"لةفاع وجفقالوا.م الفاء بعد الالّلِع : "حادي عشوحاديةَر  
عشواألصل، "ةَر: "و"دواح "دةواح"،فصار  "حو" واد"حادقُ فَ،"ةولبالنكسارِ الواو ياًءت ا قبلها م،هما  فوزن
"عو"فال "عةفَال" .  

وأم٣ا ما حكاه الكسائيهم من قول بعض: "واحدع شر"اذٌّ فش،ن ه به على األصل املرفوضب .  

 أو مع "ةَرشع" مع : أي.٥ييفن يف ت إالّ"دواح" يف بستعمل هذا القلْوال ي": ٤قال يف شرح الكافية
"شرينع"ه وأخوات" .  

 ٧ سيبويه أنّإالَّ، عمس لكونه مل ي؛"لاعج"ب مبعىن اعل من املركَّ الف اسمِغَو مل يذكر هنا ص:٦الثّاين
  . ياساً أجازوه ق٨مني من املتقدومجاعةً

ونوذهب الكوفي،وأكثر البصري ٩عِني إىل املن.   

  . ١١"رش ع ثالثةَرابع" أو ،١٠"رش ع ثالثةَرش عهذا رابع": وعلى اجلواز فتقول

 الثّاين التركيب  يكونَ أنْنويتعي ، لإللباساألول من دقْ العف مع حذْالثّاين من في النحذفي وال جيوز أنْ
١٣لكن قال املرادي ،"باإلمجاع": ١٢الكـ قال يف أوضح املس،ضٍفْيف موضع خ :"أجازبعض الن هذا " :نيحوي

ثانأح دع شوثالثٌ،ر اثين ع شر"نوين بالت."وهو م صاد١٤انتهى . حلكاية اإلمجاعم.   

) قَبلَ واوٍ يعتمد(أنيث  والتالتذكريمن ) تيهالَحبِ...وبابه الفاعلَ من لَفْظ العدد...وقَبلَ عشرين اذْكُرا(
 اسعِالت" إىل "احلادي والعشرونَ" :فتقول، تيهحالَل بِف على اسم الفاععطَسعني يه إىل الت العشرين وباب أنّ:يعين

                                                
 .٢٢١/ ٢، ومر ٧٣٧ انظر نا - ١
 ".أحدًا:" في د، وط، وص- ٢
  .٢/٩٧، والمساعد ٢٢١/ ٢، ومر ٢/٧٧٠، واالرتشاف ١٧/١١٠ي في المخصص  حكایة الكسائ- ٣
٣/١٦٨٧ - ٤.  
 .والمثبت موافق لمصدر النص". نّیف:" في األصل- ٥
  .٢/٢٢١ معظم ما في التنبیھ الثاني في مر - ٦
 .٢/١٧٣ الكتاب - ٧
  ". عن أصحاب سیبویھ جواز ذلك)التذكرة(وفي :" ٦/٢٨٦وفي شا .  ١٤/٩٣، والمخصص ١٨٢-٢/١٨١ انظر المقتضب - ٨
  . ٢٢١/ ٢، ومر ٢/٧٧٢، واالرتشاف ٣/٣١٦، وشرح الرضي على الكافیة ٢/١٨٢ انظر مذھب الكوفیین وأكثر البصریین في المقتضب - ٩
  ".حبإضافة التركیب األول برمتھ إلى الثاني برمتھ، مع بناء الكلمات األربع على الفت: "٤/١٥١٥صب و ،٢/٧٧٢ االرتشاف  في- ١٠
وعندي أنھ یجوز بناء " :٤/١٥١٥وفي صب  ". األول وإعراب اسم الفاعل، وإضافتھ إلى المركب الثانيبحذف العقد:"٢/٧٧٢االرتشاف  في - ١١

  ". بنیة العجز كما مر نظیرهاسم الفاعل
 .٢٢٧/ ٤ ھشا - ١٢
 .٢/٢٢١ مر - ١٣
 .في ط، وص" انتھى" لیست - ١٤

 أ/٢٨٧
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والتإىل " والعشرونَاحلاديةُ"و[، "سعني "التاسعةوالت ١"]سعني. وال جيوز أن حتذفالواو وت كِّرفتقولب  :
 وال ،ركيب بالت"رش عأحد" :ه جيوزفإن، هل بأصعٍر فَحاقاً لكلِّ إلْ؛"رشحادي ع" :/ كما تقول"حادي عشرين"

  . كما مر،ركيبِ بالت"شرين عأحد" :جيوز

  : تنبيه

 إذا صار له عشرون "ثَلْثَن" و"رنَـعش" :٣ةغ أهل اللُّوقال بعض. ٢اًمل يذكروا يف العشرين وبابه امساً مشتقّ
   ٤."متسعن" و"معشرِن" واسم الفاعل من هذا .سعنيوكذلك إىل الت، أو ثالثون

  : ٥خامتة

يؤرباللّ خيايل لسبهاق ،فحقخ أنْ املؤريقول يف أو هكَ": هرل الشتب٦تألو منهل ليلة ،أو لغ رته،أو م لِّهأو ،ه 
مستلِّهكُ":  يقولمثّ، "هتبلَ للَيةلَ خمثّ، "ت "يلَلَلتلَني خمثّ، "ات "لثالثلَ خإىل "نَو "عمثّ، "رٍش "إلحدى عشةَر 
لَختإىل الن صف من كذا أو منتصفهه أو انتصاف".   

وهو أجود من "لخمسع ش٧ةَرلَ ختأو ب قيمثّ، "ت "ألربعع شةَرب قيإىل "ت "تسعع شمثّ، "ةَر "لعرٍش 
بقيثَ" أو "نمانب قييلَلَ" إىل "نةب قيمثّ، "ت "رِآلخليلة منه ،رارِ أو سأو،ه ررِ سمثّ، "ه "منه يومٍرِآلخ ،لْ أو سهخ ،

هأو انسالخ."   

 . أعلمُهللاوا.  وبالعكس،اَء التونُف النوقد ختلُ

                                                
 . زیادة من د، وط، وص- ١
  ".وقاس علیھ الكسائي إلى التسعین. عاشُر عشرین: إال أن بعضھم حكى: "٢/٢٢٢في مر - ٢
  ".وال اشتقاق من عقد: "٢٣٧وفي الحلل في إصالح الخلل .  لم أقف على مثلھ فیما عدت إلیھ من مصادر- ٣
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٤
 .١٢٠ معظم كالم الخاتمة في التسھیل - ٥
 ".َبُكِت:" في د، وط، وص- ٦
  .وھو خطأ". لخمسة عشر:" في األصل- ٧

  
 ب/٢٨٧
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  اذَـن وكَـأَيـم وكَـكَ

  
 .دارِقْ وامل سِ اجلن مِهب م  لعدد  فاسم "مكَ"ا  أم.  العدد ها باب  بِ فدهذا أر  ول ، العدد ها عنِ ى بِ نكَ ي هذه ألفاظٌ 

ـ : ز إىل متيي  رقتفْ منهما ي  وكلٌّ . كثري ١]عدد[ :ة مبعىن  وخربي ؟ أي عدد  :ة مبعىن استفهامي: وهي على قسمني   ا أم
  : ار إىل ذلك بقوله وقد أش.بِص والنادره يف اإلفْ وأخوات"ينرِشع" زِيمها كمزيم فموىلاُأل

)يـمزف فهامِ ـي االسكَ"تبِ"م ـثْماـلِ م       يـمشع تكَرِـز كَ"ـينمخش م؟اصاً س"(  
أم فالزِ ا اإلفراد م٢قاًلَطْ م،ال خ؛نيفاً للكوفيفإن هم يجيزون مجعلقاًطْه م .وفصإن كـان  : هم فقـال ل بعض
  وهو مذهب  .ال فَ ، وإالَّ جاز -مانلْ أصنافاً من الغ    إذا أردت  "؟اناً لك ملْ غ مكَ" :حنو/ - عن اجلماعات  السؤالُ
  . ٣األخفش
وأما النصففيه أيضاً ثالثةُب ٤ مذاهب :  

   ٥.لقاًطْ ممه الزِ أن:أحدها
   .٨ريايف والس٧اجج والز٦اُء وإليه ذهب الفر.ةالً على اخلربيم ح،لقاًطْه م بل جيوز جرمٍ ليس بالزِ:اينوالثّ

وعليه حم٩همل أكثر:  

  ]ـلَبت علَي عشــارِيفَدعـاَء قَـد ح     [ةالَر وخـا جرِيـك ية لَـم عمـ كَ-٢٢٦

                                                
  . زیادة من ط، وص- ١
  .١/٢٩٢الكتاب انظر  - ٢
، ٢/٢٢٣ومر ، ٢/٧٧٩، واالرتشاف ٣/١٥٥، وشرح الرضي على الكافیة ١/٣١٧ انظر مذھب البصریین والكوفیین واألخفش في األصول - ٣

 .٢/٣٥٠، والھمع ٢/٢٧٩، وزھر ٢/١٠٩والمساعد 
 .٢/٢٢٤ الكالم اآلتي في مر - ٤
 .  ٢/٧٧٧، واالرتشاف ١٧٠٥-٤/١٧٠٤لكافیة ، وشرح ا٢٣٩، والحلل في إصالح الخلل ١/٣١٢، المقرب ١/٢٩٣ انظر الكتاب - ٥
  .١٦٩-١/١٦٨ معاني القرآن للفراء - ٦
  .٢/٢٧٩، وزھر ٢٤٥، والمغني ٢/١٠٨، والمساعد ٢/٢٢٤، ومر ٢/٧٧٨ انظر مذھب الزجاج في االرتشاف - ٧
 عن الفراء والزجاج وابن ٢٤٥لمغني ، وا٢/٧٧٨ عن الفراء والزجاج والسیرافي، وفي االرتشاف ٢٢٤/ ٢ إجازة جره مطلقًا في مر ت ذكر- ٨

   . عن الفراء والزجاج والفارسي٢/٢٧٩وفي زھر . السراج
، والمسائل المنثورة ١/٢٩٣، والشاھد للفرزدق في الكتاب "كم خالة لك یا جریر وعمة" بروایة ١/٥٨٣ للفرزدق في دیوانھ  البیت من الكامل،- ٩

 .٤/٤٥، والدرر ٤٩٣، ٦/٤٨٥، وزھر، والخزانة ٤/٤٨٩، وھشا، وشا، والمقاصد ٥/٢٠٤، ومنتھى الطلب ٢٢٧صل ف، والم١٤٧ واللمع ،٧٩
التي أصابھا الفدع في رجلیھا من كثرة : والفدعاء .٢/٢٨٠، وزھر ٦/٣١١، وشا ١/٢٢٦، وعق ٤/٢٣٣، وھشا ٢/٢٢٤، ومر ٧٤١ورد في نا 

النوق التي دخلت في الشھر : والعشار. زیغ، ومیل بینھا وبین الذراع: كفزیغ ومیل في القدم بینھا وبین الساق، وفي ال: مشیھا وراء اإلبل، والفدع
معنى البیت یذمھ بذلك ویصفھ أنھ من أھل القلة، ولیس من أھل الشرف والسعة، إذ لو كان كذلك لصانھن من و. عشراء: العاشر من حملھا، واحدتھا

  .ص النساء بالحلب ألن العرب یتعایرون بحلب النساءوإنما خ. االبتذال
  .في ھذا البیت لالستفھام" كم" حمًال على الخبریة عند من جعل االستفھامیة مجرورًا" كم"كم عمة، ووجھ االستشھاد مجيء ممیز : موضع الشاھد

  
 أ/٢٨٨
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، وهذا  ر ج ف عليها حر   دخلَ  إنْ ر على اجلَ  ح، وراجِ ر ج ف حر "مكَ" على    مل يدخلْ   إنْ مه الزِ  أن :الثوالثّ
هو املشهور .  

١ سيبويهومل يذكرج ه إالَّرإذا دخل عليها حرف ج بقوله وإىل هذا اإلشارة٢ُ،ر  :  

  )راـهظْم رـف جرـ ح"مكَ"ت ـإنْ ولي     را ـضمـ م"نـم" رهـجـنْ تٱز ـوأَجِ(

كَبِ" : يففيجوزمد رمٍهاشتري ؟ت"الن صب.وهو األر جح.   

  :  وفيه قوالن؛ أيضاًرواجلَ

  . ٣ ومجاعةاِء وسيبويه والفر اخلليلِ وهو مذهب،ة كما ذكررمض م"نم" بِـه أن:أحدمها

  . ٤اجِج الز وهو مذهب.ه باإلضافة أن:اينوالثّ

انيةا الثّ وأم،  ة وهي اخلربي، فم ميز تارةً ٥ستعملُها ي  كم مزِي "عوتارةً . فيكون مجعاً جمروراً   ،"ةشر  كم ـ م زِي 
"ةئَم"فْ فيكون موقد أشار إىل ذلك بقوله. داً جمروراًر :  

)ــواستعلَمنـهخـراً كَـبِا م"عـشهأ     "ر و "ـئَمكَ"ـ كَ "ةم  الٍـرِج أو ـمهر"(  

  :٦ قولهاألولومن 

  ]وادـوقَـة بـا ســــونـعـيـمِ  [     مـكُهـلْـاد مـوك بـلُـم مـكَ-٢٢٧

  :٧ قولهالثّاينومن 

  ]ـلْبِ القُـانة ريبِسـاجِية احلـجـلَيـنِ      [مٍـر آثـا غَيـهد بِتـم لَيلَة قَـوكَ -٢٢٨ 

                                                
  .١/٢٩٣ الكتاب - ١
 ".حرف جرٍّ....وراجح:"١ سقط من ط- ٢
، واالرتشاف ٣/١٥٤وشرح الرضي على الكافیة ، ١٢٤لتسھیل وا، ١/٣١٧، واألصول ٣/٥٦، والمقتضب ١/٢٩٣الكتاب :  للتفصیل انظر- ٣
  .٢/٣٥٠ والھمع ،٢/٢٧٩ وزھر،١٠٩، ٢/١٠٨، والمساعد ٢/٢٢٤، ومر ٢/٧٧٨
ام الكوفي، وأبي عبد اهللا وھو اختیار أبي علي الفارسي، ویحكى مثلھ عن ھش: "٢٤٠ وفیھ ،٢٣٩ الحلل في إصالح الخلل في مذھب الزجاج - ٤

، ومر ٢/٧٧٩، واالرتشاف ٣/١٥٤وشرح الرضي على الكافیة ، ٤٢٠-٢/٤١٩شرح التسھیل البن مالك  في  أیضًامذھب الزجاجانظر و". الطوال
 . ٢/٣٥٠ والھمع ،٢/٢٧٩وزھر ، ٦/٢٩٨وشا  ،٢/١٠٩، والمساعد ٣٣٥، وشرح شذورد الذھب ٢/٢٢٤
 .وھو تصحیف". تستعمل:"١ في ط- ٥
، ٢/٣٥٢، والھمع ٤/٤٩٥، والمقاصد ٢٤٥، ومغني اللبیب ١٢٥ بال نسبة في الجمل المنسوب إلى الخلیل قائلھ مجھول، وھو البیت من المدید، - ٦

ن الملوك یسوقونھم  ُسمُّوا ُسوقة أل،السُّوقة بمنزلة الرعیة التي َتُسوُسھا الملوك. انقطع وذھب:  وباد ملكھم.٢/٢٢٥ورد في مر . ٤/٤٧والدرر 
  . فینساقون لھم
 ".عشرة"الخبریة جمعًا مجرورًا كممیز " كم"ملوٍك، ووجھ االستشھاد مجيء ممیز كم : موضع الشاھد

بناحیة الحجلین "" بروایة ٤/٤٩٦، والشاھد بال نسبة في المقاصد "من لیلة" بروایة ٢/٦٠لُعمارة بن ُعَقیل في أمالي القالي  البیت من الطویل، - ٧
وساجیة الحجلین كنایة عن امتالء  .سوار  المرأة: لبوالُق. ممتلئة: ریانةو. الخلخال: والحجل. كنةسا: َساِجَیٌةو .٢/٢٢٥ورد في مر  ". لبمنعمة الَق
  .وریانة القلب كنایة عن امتالء الذراعین. الساقین

  ".مئة"مفردًا مجرورًا كممیز " الخبریة" كم"كم لیلة، ووجھ االستشھاد مجيء تمییز : موضع الشاھد
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  :١وقوله

٢٢٦-  الَةوخ رِيـرـا جي لَك ـةعم كَـم  ح ـاَء قَـدعــارِي    فَدشع لَيع تـلَب 

ويروى هذا البيتبالن بِصأيضاًعِفْ والر  :  

أم ا النلغةَ  إنَّ :٢ فقيل صب  ت يمٍم نصب  ت م ييز اخلربيةرداًفْ إذا كان م.علـى تقـديرِ  :٣يل وق  ةًها اسـتفهامي 
ـ "ـ وعليهما فَ  /.هت نسي د فقَ ،ينِنمدخ ي ن كُ ٤يتك الالَّ االتك وخ اتم ع ين بعدد ربِ أخ : أي ؛مٍكُّه ت امهفاست  "مكَ

  . "مكَ" الً على لفظم حمريِ الض٥دافرإ و."قد حلبت"ه  خربمبتدأٌ

وأم فْا الرع  كانَ  وإنْ ،مبتدأٌه   فعلى أن نك ؛ةًر ألن   ها قد وفَصلَ"ـ بِ تفَ"ـ، وبِ "كداءع" حمذوفة  م عليها  ولٍلُد 
  باملذكورة، كما حفَذت "لك"  ة  فَ من ص"الَخة"م ـوالً عليها بِلُد"وىل، اُأل"لك واخلرب "قدلَ حبت".وال بد م ن 

 على  "مكَ"و. "تام قَ ند وه ينبز" : نظري ،ىظاً ومعن فْ لَ د عنه حينئذ متعد   ر املخب  ألنّ ؛خرى أُ "قد حلبت " تقديرِ
هذا الوجظَه رفأو م صدر.والت مييزكَ: أي؛ حمذوف وقْم تلْ أو حبة.  

  : ٦تنبيهات

  . ٧هم بعضكما زعم اذٍّش بِعه، وليس اجلمعم جن محص وأفْة أكثر اخلربيمييزِ ت إفراد:األول

 لَق ون .رةدقَ م "نم"ـه بِ نإ :٨اُءال الفر ـوقَ.  منها انع إذ ال م   ،حيحِ على الص  "مكَ" نا بإضافة  ه  اجلر :الثّاين
٩نيعن الكوفي .  

  ذلك جائز فإنَّ ،ةيالً على االستفهام  م ح بص ن لَص فُ ، فإنْ صالُ االت ة اخلربي ١٠"مكَ" متييز   ر ج  شرطُ :الثّالث
فيها يف السعوقد جاَء. ١١ةجروراً مع الفَ ملِصبظر فأو م ١٢ كقوله،رورٍج:  

  دـلَـت ذُو الْجـريـخـا الـإذَا تيممه      اـالُ لَهـ يه١٣اةـمم دونَ ميةَ موـكَ-٢٢٩
                                                

 ".مئة"الخبریة مفردًا مجرورًا كممیز " كم"كم عمة، ووجھ االستشھاد مجيء تمییز :  موضع الشاھد- ١
 عن بعض العرب في  نصب تمییز الخبریةوذكر سیبویھ. ٢/٣٥٤، والھمع ٢٤٥، والمغني ٢/٤٢١ القول بلغة تمیم في شرح التسھیل البن مالك - ٢

  .١٤٧، وابن جني في اللمع ١/٣١٨ج في األصول ابن السراو، ١/٢٩٣الكتاب 
، والرضي في شرحھ الكافیة ٦٥٩-٢/٦٥٨، وابن خروف في شرحھ الجمل ٢٤١ ممن قال بذلك الربعي كما ذكر في الحلل في إصالح الخلل - ٣
٣/١٦٣ . 
 ". التي:" في األصل- ٤
  .اولىلعّلھ  و".وأفرَد:" في د، وط، وص- ٥
 .٢٣٠-٢/٢٢٥  أغلب ما في التنبیھات في مر- ٦
  .٢/٣٥٣العكبري كما ذكر في الھمع  منھم - ٧
 .١/١٦٩ معاني القرآن للفراء - ٨
 .٢/١١٠، والمساعد ٢/٢٢٦، ومر ٢/٧٨١االرتشاف في النقل عن الكوفیین  - ٩
 .في د" كم" لیست - ١٠
  .٢/١٠٧، والمساعد، ٢/٧٧٧، واالرتشاف ١٢٤، والتسھیل ٣/٥٥ر المقتضب  انظ- ١١
المفازة من :  والموماة.٢/٢٢٦ورد في مر . ٤/٤٩٦، والمقاصد ٦٦٥لذي الرمة في زیادات دیوانھ  والبیت من البسیط، ".ولھبق:"١ في ط- ١٢

  .الصبر والقوة: الجلد. الماھر الحاذق: والخریت. قصد: تیمم. یفزع منھا: یھال لھا. األرض
  . للضرورة عند البصریینبالظرف" موماة"رور الخبریة وبین ممیزھا المج" كم"، ووجھ االستشھاد الفصل بین كم دون میة موماٍة: موضع الشاھد

  .وھو تحریف". موتاٌة: " في ص- ١٣

  
 ب/٢٨٨
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  :١وقوله

  هـعـ وض دـه قَـلُـخـ ب مٍـرِيـوكَ      الَـالَ العـرِف نـود مقْـم بِجـكَ-٢٣٠

  :٢وقوله

  اعِـفَّـد نـاجِـيعة مــمِ الْدسـضخ      يدــعد سـم يف بنِي بكْرِ بنِ سـكَ-٢٣١

والصحيحاخ تصاصبِه الشه فَومثلُ. رِعلُصت وشبهِبِ املركَّمييز العدد ٣ه، وقد مر .  

 الفَ  كانَ  إنْ :وقيل .٤ه يف االختيارِ  ون إىل جوازِ  وذهب الكوفي بِ لُص نمِكَ" : حنو ،٥صٍاق اليوم  ج عٍائ يانِ أت" ،
ـ  فإنْ. ٦سون وهو مذهب ي. ال جيوزامت بِوإن كانَ .  جاز "ياءنِ ج  مأخوذ  بك كم"و ـ مج بِلُص كـان الفَ  ،ةلَ

  /:٧كقوله

  ]إِذْ ال أكَـاد مـن اإلقْـتـارِ أجتمـلُ     [دمِـالً علَى عـنهم فَضالَنِي مـم نـكَ-٢٣٢

أو بظرفوج و ارجرورٍم٨ كقوله،عاً م:  

٢٣٣-ـتس مـــؤكَاًـانـنـ ونود ـمه       ـمضِ ماألر ـنبـحدوـ غَاًـدها ـار  

تعينالن صقالَ.ب هاملصن ٩ف .١٠ سيبويهوهو مذهب .  
                                                

األغاني صیدة التي منھا الشاھد نسبت ألنس بن زنیم في أبیات القو. ٤/٤٩والدرر ، ٤/٤٩٣وھو ألنس بن زنیم في المقاصد  البیت من الرمل، - ١
. ٢/١٠ والشاھد لعبد اهللا بن كریز في الحماسة البصریة. ٢/٧٢٩ألبي األسود الدؤلي في الشعر والشعراء األبیات منسوبة تلك ، و١٧-١٦/ ٢١

 ،١/٣١٣، والمقرب ١/١٩٦وھو بال نسبة في الكتاب . ٤٧٣، ٦/٤٧١عبد اهللا بن كریز في الخزانة بن زنیم أو أبي األسود الدؤلي أو وألنس 
  .والكریم ھنا ذو األصل والنسب الرفیع. وضیع النسب:  والمقرف.٦/٣١٠، وشا ٢/٢٢٦، ومر ٧٤٤ورد في نا . ١/٣٠٣واإلنصاف 

رورة عند ر للضبالجار والمجرو" مقرف"الخبریة وبین ممیزھا المجرور " كم"كم بجود مقرٍف، ووجھ االستشھاد الفصل بین : موضع الشاھد
  .البصریین

وھو بال نسبة في الكتاب . ٤٧٧ ،٦/٤٧٦، والخزانة ٤/٤٩٢، والمقاصد ٤/١٣٢ للفرزدق في شرح المفصل البن یعیش  البیت من الكامل،- ٢
  .الشریف: والماجد. والمراد أنھ واسع المعروف. العطیة:  والدسیعة.٦/٣٠٩، وشا ٧٤٣ ورد في نا . ١/٣٠٤، واإلنصاف ٢٢٦، والمفصل ١/٢٩٦

بالجار والمجرور للضرورة " سید"الخبریة وبین ممیزھا المجرور " كم"كم في بني بكر بن سعد سید، ووجھ االستشھاد الفصل بین : موضع الشاھد
 .عند البصریین

  .١٧٩ ي الصفحةف - ٣
  ).٤١( مسألة رقم ١/٢٩٨ انظر اإلنصاف - ٤
وھو كل . یعني بالناقص ھنا الملغى: " التواتي المحقق عنذكر ٢/٢٢٧وفي حاشیة مر ". كأن مراده بالناقص غیر المستقر:"٤/١٥٢٣ في صب - ٥

  ". و مجرور متعلق بظاھرظرف أ
 .٢/١١٢والمساعد ، ٢/٧٨٢واالرتشاف ، ٣/١٥٥ انظر مذھب یونس في شرح الرضي على الكافیة - ٦
، وشرح المفصل البن ١٤٧، واللمع ١/٢٩٥، والكتاب ١٢٥-١٢٤، والجمل المنسوب إلى الخلیل ٣٠للقطامي في دیوانھ  البیت من البسیط، - ٧

، وشا ٢٢٧ -٢/٢٢٦، ومر ٧٤٤ورد في نا ". أحتمل"ویروى . ٤/٤٩، والدرر ٤٨١، ٦/٤٧٧، والخزانة ٤/٤٩٤والمقاصد وشا، ، ٤/١٣١یعیش 
  . وأتعلل بھأجمع العظام ألخرج ودكھا :أجتمل. االفتقار: اإلقتارو. الخیر واإلنعام: والفضل .٦/٣٠٨

 ال جر التمییز مع الفصل بالجملةو. لخبریة عند الفصل بالجملةا" كم" نصب تمییز ُنكم نالني منھم فضًال، ووجھ االستشھاد تعّی: موضع الشاھد
 ".فضًال"یجیزه إال الفراء، فیجوز عنده خفض 

 ،٤/١٣١وشرح المفصل ، ١/٣١٩واألصول ، ١/٢٩٥الكتاب ، و١٢٤الجمل المنسوب إلى الخلیل لزھیر بن أبي سلمى في  البیت من المتقارب، - ٨
. تقصد:  وتؤم.٦/٣٠٨، وشا ٢/٢٢٧، ومر ٧٤٣ورد في نا  . ١/١٣٨ولألعشى في المحتسب . ٤/٤٩١صد ولزھیر أو البنھ كعب في المقا. وشا

  .غار: وكل مطمئن من األرض. ما ارتفع منھا: والمحدودب من األرض. ابن حارثة: وسنان
  .فصل بالظرف والجار والمجرور معًاالخبریة عند ال" كم"وكم دونھ من األرض محدودبًا، ووجھ االستشھاد تعّیُن نصب تمییز : موضع الشاھد

 .٤/١٧١٠، وشرح الكافیة ١٢٤ التسھیل - ٩
 .٢٩٥، ١/٢٩٢ الكتاب - ١٠

 أ/٢٨٩
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  :  أمور ويفترقان يف مثانية، أمورٍ يف سبعةقانف يتةُ واخلربيةُ االستفهامي:الرابع

فيتفقان يف أنودليلُهما امسان ،ه واضح.   

وأنانهما مبني.   

  . ٢ الكتابلِكون، وقد سبق ذلك يف أومها على الس بناَء١وأنّ

رقهما يفتوأنان إىل ممزٍيإلب ههماام.   

وأنحذْهما جيوز فم معليه دليلٌمها إذا دلَّزِي ،خ الفاً لمحذْن منع متييزِف ٣ة اخلربي.   

وأنلْهما يزمان الصداملُهما إالَّ فال يعمل فيهما ما قبلَ،ر اجلَضاف وحرف ر.   

وأن  هما على حد واحد  كَ"ـ فَ؛ اإلعرابِ يف وجوهم"بق سمها إنْيتقد معليها حر فج رفهـي   أو مضاف 
ها  مل يل فإنْ، وإالَّ على املصدر أو على الظرف فهي منصوبةٌ أو ظرف عن مصدرٍنايةً ك كانت فإنْ وإالَّ،جمرورةٌ

فلٌع  أو و لها وهو الزِ  يم  أو راف ع ضمري   ها أو سوإنْ  فهي مبتدأٌ  ٤هايبب ، و لي ها فلٌع م تعومل يأخذْ  د  ه فهـي   عولَفْ م
  . تغالِ على االشبص والن عليها ففيها االبتداُءرياً يعودم ض يكونَ أنْ إالّ،ه فهي مبتدأٌ أخذَ، وإنْةٌمفعولَ

   .ه اجلرلُة أص ومتييز اخلربي،بصه النلُة أص االستفهامي متييزويفترقان يف أنّ

   .عاًمداً وجرفْ مة يكونُ ومتييز اخلربي،ة مفردالستفهامي ا متييزويف أنَّ

ـ    لُصفْ، وال ي  ةع يف الس  زها جائ زِيمة وبني م   بني االستفهامي  لَص الفَ ويف أنّ  بـني اخلربي  ة ومميف  هـا إالّ  زِي 
الضرورة،٥ على ما مر .  

  . ٨روف خه ابنِ وتلميذ٧رٍاه طَالفاً البنِ خ،ريِثكْة للتواخلربي ،ريٍثكْ على ت/ة ال تدلُّ االستفهامي أن٦ّويف

                                                
  .وھو خطأ". وأنھما:" في د- ١
  ).٦٥، ١/٥٧ (١طو ،)أ/١٥أ، /١٢( انظر األصل - ٢
 مھذب الدین أبو  ھو الفرائدظمنوصاحب ". ونّص على منع حذفھ بعض شیوخنا، وصاحب كتاب نظم الفرائد:"٧٧٧-٢/٧٧٦ في االرتشاف - ٣

، ٣٠٠انظر البلغة . ھـ٥٨٣ توفي سنة ، الشھیر بالمھلبي النحوي اللغوي األدیبالمحاسن مھلب بن الحسین بن بركات بن علي بن مھلب المصري
  .٣٠٥-٢/٣٠٤وبغیة الوعاة 

 ".عمرًا؟ كم رجل ضرب أخوه :نحو : "٤/١٥٢٥ في صب - ٤
  ".كما مّر:"١ في ط- ٥
 .وھو تحریف". ففي" في األصل- ٦
توفي . لھ تعلیق على اإلیضاح، وتعلیق على كتاب سیبویھ. الرجل الطویل: والخدب. إلشبیلي النحوي، عرف بالخَدّب محمد بن أحمد بن طاھر ا- ٧

  .١/٢٨وبغیة الوعاة . ٢٥٣انظر البلغة . ھـ٥٨٠سنة 
، ٧٨١-٢/٧٨٠اف ، واالرتش٢/٦٥١انظر شرح الجمل البن خروف . الخبریة تقع على القلیل والكثیر" كم" زعم ابن طاھر وابن خروف أن - ٨

   .٢/١١٠والمساعد 

 ب/٢٨٩
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 بر" :، كما ال جيـوز   "لكهمأمي س  ل انملْ غ مكَ" : فال جيوز  ،"بر"ـ كَ ، باملاضي صتخ ت ةَ اخلربي ويف أنّ 
لْغمكَ" :، وجيوز" سأملكهمانمع بسد نش١"ريهت.   

   ٢.ةالفه مع االستفهاميخ بِيبِذكْ والتيقِصد للتلٌمتحة م اخلربي مع الكالمويف أنَّ

   .ةالفه مع االستفهاميخواباً بِة ال يستدعي ج مع اخلربي الكالمويف أنّ

ـ " :ةخلربية، فيقال يف ا   االستفهامي ن م لِدبالف املُ خ بِ  باهلمزة نُة ال يقترِ   اخلربي ن م لَدب املُ  االسم ويف أنّ   مكَ
بِعيدل ي خسونَمبل س ونَت"كَ" :ة، ويف االستفهاميمالُ مكأع ش٣.نتهى ا."؟الثونَ أم ثَونَر   

  ]بـصت "من"لْ ـنِ أو بِه صز ذَيـييِتم     ب ـصتن وي"اذَكَ" و"أينـكَ" "كَم"ـكَ[

ـ " و "كَأين" (،اردقْ وامل  اجلنسِ مِهب م  عدد اللة على تكثريِ   الد ة يف  اخلربي : أي ؛ هذه :يعين )"كَم"ـكَ(  "اذَكَ
بلْ      ...وينتصص نِ أو بِهذَي مييزت"نم" تببِ ،)ص كَ" الف متييزِ خم" فتقول ،٤ة اخلربي : "كأين ر الً رأيت ج" ،
  :٥هومنه قولُ

  مِـ منعا منـدرونَ مـ والَ تاًـديمـقَ       ةًـ عليكُم ومنالًـا فَضـائن لَنـوكَ-٢٣٤

  :٦وقوله

  رِــد عسـره بعــم يسـاً حـآلم        ائنـاِء فَكَـرجـأس بِالْـرد الْيـاطْ-٢٣٥

ـ  ونَيب رِ هع م لَات قَ  نبِي نأين م كَو﴿: ، ومنه "يتق لَ لٍج ر ن م نكأي" :وتقولُ ، ]١٤٦: ٣آل عمـران  سـورة   [﴾ريث كَ
﴿كَوم نأينآي ةف ي السمواتوتقول. ]١٠٥: ١٢يوسفسورة [﴾٧ضِ واألر : "رأيت كذا رالًج" .  

  : تنبيهات

  : ها يف أمورٍفُ وختال، يف أمورٍ"مكَ" "اذَكَ" و٨نكأي"ن  م واحدةلُّ كُ توافق:األول

                                                
وسقط من ". سأشتریھ:"في ط، وصو . سنشتریھكم عبدًا: استفھامیة، وعلیھ فالصحیح" كم"ھذا المثال فیھ أن م مفھولوا.  كذا في جمیع النسخ- ١
  ".كم عبد سنشتریھ:ویجوز:"د
 ".االستفھامیة....وفي أن الكالم مع الخبریة محتمل:"١ سقط من ط- ٢
  .٢٤٦-٢٤٣ المغني  انظر- ٣
 ".فإن تمییز كم الخبریة مجرور عند غیر بني تمیم، وعند تمیم یجوز نصبھ كما سبق، ھذا إن اتصل، فإن فصل ففیھ ما مر: "٤/١٥٢٦ في صب - ٤
  .٤/٥١، والدرر ٢/٣٥٦، والھمع ٢٤٧المغني ، و٢/٧٨٩والشاھد بال نسبة في االرتشاف ، ٩٧ في دیوانھ شى لألع البیت من الطویل،- ٥

  .الخبریة منصوبًا" كائن"وكائن لنا فضال، ووجھ االستشھاد مجيء تمییز : موضع الشاھد
ورد . ٤/٥١، والدرر ٢/٣٥٦، والھمع ٤/٤٩٥، والمقاصد ٢٤٧، والمغني ٢/٧٩٠قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في االرتشاف  البیت من الخفیف، - ٦

  .قدر وھیئ: حم الشيء، بالبناء للمفعول، أي: یقالو. متوجعًا:  وآلمًا.٤٨٥، وسیو ٢/٢٨١، وزھر ٦/٣١٥، وشا ٤/٢٣٨في ھشا 
  .منصوبًا" كائن"فكائن آلمًا، ووجھ االستشھاد مجيء تمییز : موضع الشاھد

  .﴾َوَكأیِّْن ِمْن آَیٍة ِفي السََّمَواِت واألْرِض َیُمرُّوَن َعَلیَھا ﴿:وص في د، وط، - ٧
 ". كأي:"١ في ط- ٨
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كَ"ا أمأيفإ"ن نها توافكَ" ق١ وختالفها يف مخسة، يف مخسة أمورٍ"م :  

فتوافقها يف اإلبامه.   

مييزواالفتقار إىل الت.   

   .والبناِء

   .صدير التولزومِ

وإفادة كثري تارةً  الت،  خرى أُ  واالستفهامِ ، وهو الغالب،  وهو ناد ر  بِثْ، ومل يه إالَّ ت قُ  ابن ٢يبةت، ٣ عصفور  وابن، 
ثالثـاً  " : فقـال  "؟ آيةً زابِ األح ورةَرأ س قْ ت نأيكَ":  مسعود  البنِ / كعب ي بنِ ب له بقول أُ    واستدلَّ ٤فنواملص

٥"بعنيِوس .  

  كَ" و ،بةٌها مركَّ وختالفها يف أنبسيطةٌ "م   على الص  حيح، وتركيب   شبيه و ها من كاف الت"أي" املنو ة، وهلـذا   ن
جاز قْ الوف  و عليها بالنال  ألنّ ؛ن تلَ نوين م   ا دخل يف الت ركيب أشبهونَ النةَ األصليوهلذا ر ،سيف املصحف نوناًم ، 
وموقَن بِف ذْح٦هفوهو احلذْ،ه يف األصلِ اعترب حكم يف الوقْف ف.   

   .قه ما سب ذلك، ويردزوم ل٧ُ عصفور ابنى زعم حت،باً غال"نم"ـ بِها جمرورزيم مويف أنّ

ويف أنعند اجلمهورةًها ال تقع استفهامي ،ى وقد مض.   

ها ال تقع جمرورةًويف أن،قُالفاً البنِ خ يبةَت.٨ عصفور وابنكَبِ" :ا أجازأينهذا الثَّ تبيع ؟وب."   

  . داًرفْم ها ال يقع إالَّزيم مويف أنّ

ذاكَ"ا وأم"ق  فتواف"رٍ يف أربعة أمو"كَم،٩ها يف أربعةفُ وختال :  

   .فتوافقها يف البناء

                                                
  .٢٤٧-٢٤٦ الكالم اآلتي في المغني - ١
"." بكم تبیعھ؟: "أي" بكأین تبیع ھذا الثوب؟: "، تقول"كم"بمعنى " كأین": "الجامع في النحو"قال ابن قتیبة في كتابھ :"٢/٧٩١ في االرتشاف - ٢

وانظر مذھب ابن قتیبة ". رف الجر علیھا، وحذف تمییزھا، واستعمالھا استفھامیةإدخال ح: وفي ھذا التمثیل ثالثة أشیاء تحتاج إلى سماع من العرب
  .٢/٢٨١، وزھر ٢/١١٧في المساعد 

  .٢/٦٠٤، والھمع ٢/٢٨١، وزھر ٢/١١٧، والمساعد ٢/٧٩١ انظر مذھب ابن عصفور في االرتشاف - ٣
 .٢/٧٩١ وانظر رد أبي حیان علیھ في االرتشاف. ٤٢٣/ ٢ شرح التسھیل البن مالك - ٤
 .١٦٦٨٨وفي سنن البیھقي الكبرى برقم . ، مسند األنصار، حدیث زر بن حبیش عن أبي بن كعب٢١٢٤٥القول في مسند اإلمام أحمد برقم  - ٥
 ".بحذفھا:" في األصل- ٦
  .١/٣١٣ المقرب - ٧
  . ٢، ١ تینانظر الحاشی.  سبق الكالم على مذھب ابن قتیبة وابن عصفور- ٨
  .٢/٢٨١آلتي في زھر  أغلب الكالم ا- ٩

 أ/٢٩٠
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هامواإلب.   

   .زِيم إىل املُواالفتقار

وإفادةكثري الت .  

بةٌها مركَّوختالفها يف أن،وتركيب ها م١"اذَ"شبيه ون كاف التة اإلشاري.   

وأنها ال تلزم التقَ" :٢تقول ،صديربذا وكَت كَضذا درماًه" .  

ها الوأنت باً إالَّستعمل غال٣ كقوله،عطوفاً عليها م:  

٢٣٦-ؤسب دعى بمعن فْسالْن دـعذَاك كَـكَ       اًرـاكِساًـذَا لُطْفـذَا ون ـ بِهَالْج يـهد  

وزعمابن ٤روف خهم مل يقولوا أن: "كذا درذا كَكَ" وال ،٥"ماًهذا در٦ بدون عطف"ماًه .  

ـ داً ومرفْ م"ذاكَ" ودر و لَّوقَ": ٨سهيل الت ، وعبارةُ ه قليلٌ  ولكن  ذلك مسموع   أنّ ٧اظملنوذكر ا  راً بـال  ركَ
   ".واوٍ

وأن ن ها جيب ص٩الوها،   متييزِ ب جيوز  ج ـه بِ ر"من" فاقاً ات،  وال باإلضافة ، خ   ـ  ،١٠نيالفاً للكـوفي  ١١همنإ ف
وهلذا قـال   ،  ريحِ، قياساً على العدد الص    "ذا أثوابٍ  وكَ /ذا ثوبٍ كَ": قالَ ي  أنْ ف وال عطْ  ارٍركْ ت أجازوا يف غريِ  

ـ " :، وبقوله  ثالثةٌ "ماهرذا د كَ" :، وبقوله ئةٌ م "مٍهر د عندي كَذا " :ه بقوله ه يلزم  إن :١٢اؤهمـفقه ـ  كَ ذا ذا كَ
درأَ "ماًه حد ع شكَ" :، وبقوله ر ذا درماًه" ع ذا وكَ كَ" :، وبقوله رونَش ذا درأَ "ماًه حد وع شونَر ح ،الً على  م

 ١٤د املـرب   - ي اإلضـافة  ت مسألَ ١٣غري - فاصيلهم على هذه الت    ووافقَ .ريح من العدد الص   نهرِ من نظائ  قِاحملقَّ
واألخفشوابن ١٥ريايف كيسان والس١٦ عصفور وابن.   

                                                
 .وھو خطأ".ذوا:" في د- ١
 ".فتقول:" في ط، وص- ٢
، ٢/٣٥٧، والھمع ٤/٤٩٧، والمقاصد ٢٤٨، والمغني ٢/٤٢٣قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح التسھیل البن مالك  البیت من الطویل، - ٣

  .المشقة: والجھد. شدةال: والبؤس. النعمة:  والنعمى.٢/٢٨١، وزھر ٢/٢٣٢ورد في مر . ٤/٥٤والدرر 
  .معطوفًا علیھا" كذا"كذا وكذا، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 .٢/٦٠٦، والھمع ٢٤٩، والمغني ٧٩٦-٢/٧٩٥االرتشاف   انظر مذھب ابن خروف في- ٤
  ".أي بال تكرار:"٤/١٥٢٩ في صب - ٥
 .من د" بدون عطف" سقطت - ٦
  .٢/٤٢٤، وشرحھ ١٢٥ التسھیل - ٧
١٢٥ - ٨. 
  ".فال" في ط، وص- ٩
 .٢/٢٧٩، وزھر ٢/١١٨ انظر مذھب الكوفیین في المساعد - ١٠
 . في د" فإنھم" لیست - ١١
  .٢٤٨، والمغني ٣/٢٥٩ وانظر إعراب القرآن للنحاس .١٦٦-٣/١٦٥ منھم اإلمام أبو حنیفة كما ذكر في شرح الرضي على الكافیة - ١٢
  ".في غیر: "١ في ط- ١٣
  .٢/٢٣٣ الكامل - ١٤
 .٢/١١٨، والمساعد ٢٤٨، والمغني ٢/٧٩٥نظر مذھب األخفش وابن كیسان والسیرافي في االرتشاف  ا- ١٥
 .١/٣١٤ المقرب - ١٦

 ب/٢٩٠
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ووهمابن فنقل١َيد الس ات فاقالن حويني على إجازةما أجاز ه املربدوم ذُن كرمع ٢ه.   

 ئـة  عن م  درفْم بِ زِيمد املُ ه، وباملفر  وبابِ  ثالثة ٥ن ع عٍجم بِ زِيم املُ درهم باملفْ  بعض ٤ىنوكَ": ٣سهيل الت وعبارةُ
  . "ه وباب٦ِينرِش وعدح عن أَف عطْر معه، وباملكر وبابِرش عدح عن أَف دون عطْرِه، وباملكروبابِ

  : فلو قال".ذاكَ" دون "نكأي" إىل متييز عراجِ )أو بِه صلْ من تصب( :ه قولَ لك أنّ بانَ قد:الثّاين

  اـبـج و"نم" هدـع ب"نائـكَ" لَـيوق      اـبـص ون"اذَكَ" و"نأيـكَ" "مـكَ"ـكَ

  : ٨هووج أحسن من ٧كان

أحدها الت٩فالنصيص على اخلابق الس .  

كَ" نبيه على اختصاصِثانيها التأيـ بِ"ن"مذاكَ" دون "ن" .  

  . ها يف وجوبِفلْ خ١٠يانر جلَ؛هامدن ع م أكثر"نكأي" بعد "نم"  وجودثالثها إفهام أنّ

  ابـن  إالّبعةُها قرأ الس وبِ ،"نكأي"ها  حأفص: ١١ لغات  وفيها مخس  ،"نكأي" يف    لغةٌ "نكائ"  أنّ رابعها إفادةُ 
   .كثري

يها  ويل"كائكَ" على وزن    "نوبِ ،"ناع   ١٢ كثري ها قرأ ابن.  وهي أكثر   ـ  عرِ يف الش م كانـت    وإنْ ،وىل األُ ن 
  :١٣ابقان، وقوله، ومنه البيتان السلُوىل هي األصاُأل

  /اـابـت هو الْمصـبـي لَو أُصـرانِـ       يقٍـديـصحِ من ـاطـائن بِاألبـوكَ-٢٣٧

  . ١٤نيصح م وابنمش وا قرأ األع،"نيِعكَ" مثل "نيِأْكَ"والثالثة 

                                                
 .٢٤٨، والمغني ٢/٧٩٦ كذا في االرتشاف - ١
  .٢٤٨ الكالم السابق بتمامھ في المغني - ٢
١٢٥ - ٣. 
 .وھو تحریف". زُكّنى:"٢ في ط- ٤
 ".من:"١ في ط- ٥
 ".وعشرون:" في األصل ود- ٦
  ".كانل:"، وصط في - ٧
 ".أوجھ:" في د، وط، وص- ٨
 ".الخلف:" في د، وط، وص- ٩
 .وھو خطأ". لجریانھ:" في د- ١٠
  .٢/٢٣٣، ومر ١٣٦-٤/١٣٤، وشرح المفصل البن یعیش ٢٢٨، والمفصل ١٧٣-١/١٧٠ انظر المحتسب - ١١
  .١/١٢٠ءات السبع وعللھا ، وإعراب القرا٢١٦ قراءة ابن كثیر وبقیة السبعة في السبعة - ١٢
، والخزانة ٦٤٣، والمغني ١/١٦٠، وأمالي ابن الشجري ٢١٣ تحقیق الصاوي، وكتاب الشعر للفارسي ١٧لجریر في دیوانھ  البیت من الوافر، - ١٣
جمع أبطح، وھو : واألباطح .٦/٣١٧ورد في شا . ٢/٤٥٦، وشرح الرضي على الكافیة ٦١والشاھد بال نسبة في حروف المعاني . ٤٠١، ٥/٣٩٧

  .مسیل واسع للماء فیھ دقاق الحصى
  ".كأین"لغة في " كائن"موضع الشاھد كائن، ووجھ االستشھاد مجيء 

  .١/١٧٠ وقراءة األعمش وابن محیصن في المحتسب .وھو خطأ". محیص:"١ في ط- ١٤

 أ/٢٩١
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  . "كيعن" ١وزنعلى  "نئيكَ"والرابعة 

   ."نعكَ" على وزن "نْأَكَ"واخلامسة 

وسببلَ ت٢همبِعذه الكلمة ُعمال االست كثرة .  

ى نكَ، ويةً ومعطوفةًدرفْ م، وهو احلديثُ، عن غري العدد كنايةً- بة املركَّ:٤عيني -  هذه"ذاكَ" تأيت :٣الثّالث
ا عن املعرفة والن٥كرة، ومنه احلديث: "قَيال للعبديوم أتذْ:  القيامةكرذاذا وكَ كَ يوم" .  

ـ داً فَيرأيت ز" : حنو،ة اإلشاري"اذَ"شبيه و و مها كاف الت،همال أيضاً كلمتني على أص    "كذا"وتكون   الً اض
وع٦ ومنه قوله،"ذاراً كَم:  

٢٣٨-أَســوـي الْـنِـلَممــالَ طَـفَ       ذَاـانُ كَـزو بالَ  ر ــــــأُنس  

  .٨هىانت.]٤٢: ٢٧ملالنسورة [﴾كشرا عذَكَأه﴿: نبيه حنو الت"اه" عليها ٧دخليو

  : ٩خامتة

كَين  ـ أيضاً بِ  ى عن احلديث"كَيِوكَ ت يِو ،"ت "ذَيِوذَ ت يِت"  ،  هااء وكسرِ  بفتح الت.  ومهـا   . والفتح أشهر
مكَ"تان من فَفَّخذَ" و"ةَيةَي".   

   . على الفتح البناُءذ إالّ، وليس فيهما حينئ"ةَي وذَةَي وذَ،ةَي وكَةَي كَرِ األمن مكانَ": ١٠وقالوا على األصل

 كانَ" :قالوال ي م ن كَ رِ األم يبلْ ،"ت   ال ب د م ن ذَ" لك، وكذ ١١هارِاكر تي؛"ت ها كنايةٌ  ألن   عن احلـديث ، 
والتكريرم شع١٢. واهللا تعاىل أعلم.ولِ بالطُّر  

 

                                                
 ".بوزن:" في د، وط، وص- ١
 .تصحیفوھو ". تلقبھم:"١ في ط- ٢
 .٢٤٨-٢٤٧ انظر المغني - ٣
 ".أعني:" في د، وط، وص- ٤
، باب أدنى أھل ١٩٠في صحیح مسلم برقم .."  َعِمْلَت َیْوَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا: َفُیَقاُل:"..، وھوبلفظ٢٤٨ الحدیث بلفظھ المستشھد بھ في المغني - ٥

  .الجنة منزلة فیھا، كتاب اإلیمان
  .٢٤٧، والمغني ٢/٧٩٥ي االرتشاف  قائلھ مجھول، وھو بال نسبة ف البیت من الوافر،- ٦

  .اإلشاریة" ذا"كلمتین على أصلھما؛ وھما كاف التشبیھ و" كذا"كذا، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
 ".تدخل:" في د، وط، وص- ٧
  .في د، وط، وص" انتھى" لیست - ٨
  .٢/٧٩٧، واالرتشاف ٤/١٧١٣ انظر شرح الكافیة - ٩
 ).ذیت(، والتاج )كیا(، واللسان ١٥٣-١/١٥٢ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٠
 ".تكّررھا:"، وص٢ في ط- ١١
 .في ط، وص" واهللا تعالى أعلم" لیست- ١٢
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ـكَـاحل١ةُـاي  

  
ـ للحكاية بِهذا الباب"ـ وبِ"أي"من"،لَ والعم بعد "م٢"ن.   

)اـحـ بِك"أي"ـ ما لمـكُنلْ ــورٍ سئ      نـعبِه ـها فـقْي الوح أو فصت لْـني(  

  وإفـراد   وتـذكريٍ   من إعرابٍ  ،ها عنه بِ   مسؤولٍ  مذكورٍ )ورٍكُنما ل م(فاً  الً ووقْ  وص "أي"ـى بِ كَح ي :أي
وفروع هما، فيقال لن قالم: "رأيتر وغُالً وامرأةًج نيِالمارِ وجينيِتنِ وبنيوب نات" :"أيـ  وأةًاً وأي يـ نِي وأي نيِت 

وأيين /وأيهذا يف الوقْ"ات ،٣يقال ،لف، وكذا يف الوص :"اًأي ايذا ه،ةً وأيي ٤إىل آخره...ذاا ه" .  

 واعلم أن  بِ ىحكه ال ي  ها جمموجوداً يف املسؤولِ    إذا كانَ   إالّ  تصحيحٍ ع  عنه ،  حاً ألنْ أو صالي وصف بـه  ،
   .ىحص الفُةُغ هذه اللُّ".ونَملس مالٌجرِ" : فيقال،صحيحِ التعِمج بِفوصه ي فإن،"الجرِ" :حنو

 اً أو أياًأي":  فيقال،عمج وال ي،ىنثَ وال ي، فقط وتأنيث وتذكريٍها ما له من إعرابٍبِى كَح ي٥رىخ أُةغويف لُ 
هذااي "ل ن قالم: "رأيتر جالً أو رأو رِنيِلَج و"االًج ،"ةًأيةً أو أيذا يا ه"ل ن قالم: "امرأةًرأيت أو امر أتأونِي  
   .٦"اًءسنِ

  )نـبِعـ وأَشاًـلَقـرك مطْـونَ حـوالن     "من"ـورٍ بِـا لمنكـك مـاً احـفـووقْ( 

 فتقول لمقَ" : قال نام ر لٌج": "م؟ون"، ول ن قال م: "رأيت ر الًج": "م؟ان" ول ،مقال ن : "مرربِ ت ـ ر لٍج": 
"فْ هذا يف املُ،"؟ينِمررِكَّذَ املُد.  

  

  

                                                
  ."من"، والعلم بعد "من"وبـ" أي"بـھذا الباب للحكایة :عد قولھبجاء العنوان في األصل  - ١
  ".بعد َمْن...ھذا الباب:" سقط من د- ٢
  ".فیقال:" في ط، وص- ٣
  ".آخرھا:" في د، وط، وص- ٤
  .١/٤٠٢ حكاھا سیبویھ عن یونس في الكتاب - ٥
  .٢/٢٣٥ انظر ما سبق في مر - ٦

 ب/٢٩١
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  ] تعـدلِنـكِّــوس "فَـان بِابنيـنِلي      إلْ"  بـعـد"منيـنِ"و "نـانم" وقُـلْ[ 

 ."نِيدب عانر حبرض" و،)يننإلْفان بِاب...لي (لِ القائقولِ)  بعد"منينِ" و"منان" (رِ املذك١َّىنثَيف املُ) لْوقُ (
ـ   وإن .)تعدلِ(مها  رآخ) وسكِّن (. واملنصوبِ كاية ارورِ ح ل "نينم" و ،كاية املرفوعِ ح ل "انْنم"ـفَ ما حريف  ك 

الن٢رورةظم للض.  

   هـنكَـى مسـا املُثَنـلَ تـونُ قبـوالن        "منـه" "تأَتت بِن"لمـن قَـالَ  وقُـلْ[ 

  "لفـة كَوـــذَا بِنِس" ِرـإثْبِ نـمبِ         فـا واأللـلِ التـوص زرـن حـتوالفَ 

  ]"اـومٍ فُطَنـوم لقَـا قَـج"لَ ـإنْ قي        امســكن"  منِيـن" و"نـونَم" وقُـلْ

ـ م" :قال ي وقد .ًءاء ها  الت بِلْ وقَ ،ون الن تحِبفَ) "منه" ":أتت بِنت "لمن قَالَ    (ث املؤن ديف املفر ) وقُلْ( نت" 
 ونبإسكان الن،  ثَل يف املُ  وقُ. اء وسالمة التن ى املؤن ث لمقال ن : "ل ي زوجتان  مع أم تـ "، أو "نِي ضربتح ـ ر تان 

ريقَقتنِي" "منو"انْت ،"منتيـفَ: "ن"منانْت"ل وكاية املرفوعِح ،"منتي٣"نل روحواملنصوبِرِكاية ا .   

)كَ    والنسى ما املُثَننُ قبلَ توهن...(فيها  ) والفتحرزقليلٌ :٤أي) ن  .وإن   ما كان الفـتح  أشـهر    يف املفـر د، 
  يلتقـي  لـئالّ / ما قبلهاكر فح،ف للوقْ وهي ساكنةٌ ،فةٌرطَت م ٥"تنم"اء يف    الت  ألنّ ؛ثنية أشهر يف الت   واإلسكانُ

   .٦"انْتنم"، وال كذلك ساكنان

)  فا واألللِ التصو...نبِم ( ِيف حكاية مجعاملؤن فقل،املث الس :) و (:ائلِ القَقولِ) ِبإثْرذَا بِنِس ـفكَل ة :(
"منات"اء بإسكان الت.  

 ،)"جا قَوم لقَومٍ فُطَنا   "إنْ قيلَ   (مها  رآخ)  مسكنا "منِين" و "منونَ"(م  الر الس يف حكاية مجع املذكَّ   ) وقُلْ (
  . للمجرور واملنصوب"نينِم" للمرفوع، و"ونْنم"ـ فَ،"وماً قَوم قَبرض"أو 

  

  

  

                                                
 .١من ط" المثنى" سقطت- ١
  . للضرورة في نظم ابن مالكإسكان النون، وإنما حرك" مناْن، ومنیْن" األصل في:  أي- ٢
 ".منتین....أو ضربت حرتان:" سقط من د- ٣
  .٢/٢٣٨ اآلتي في مر  الشرح- ٤
 .وھو تحریف". بنت:" في د- ٥
 .وھو تحریف". بنتان:" في د- ٦

  
  

 أ/٢٩٢
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  : ١تنبيه

  : ٢ لغتان"نم"ـيف احلكاية بِ

 على مـا  ، وفروعهما وتذكريٍ وإفراد ا ما للمسؤول عنه من إعرابٍ      ىحك ي  أنْ ، وهي الفصحى  ،إحدامها
تقدم، ومل يذكر املصنفها غري.   

ـ  أو رلٌجقام ر": ن قالم املسؤول عنه فقط، فيقال لى ا إعراب  حكَ ي واألخرى أنْ  جـ  أو رِالن أو الٌج 
  ."ينِم" ر، ويف اجلَ"انم"صب ، ويف الن"ونم": "ساٌء أو نِان أو امرأتامرأةٌ

 ]صظُ ـل فَلَفْـوإنْ ت"ـمن"ل ال يتـِخف      ـونراد "نونَـم"ـ فـظْـي نـمٍ عرِف[  

  . ٤يحفص هذا هو ال.ها يف األحوال كلِّ"؟ىتا فَ ينم": ٣فتقول)  ال يختلف"من"وإنْ تصل فَلَفْظُ (
  نونَرِس، وتك٦ْننو وال ت،"تنم" يف   ، وتشري إىل احلركة   "؟ فىت يا ونم" :الًوائد وص  الز  إثبات ٥وأجاز يونس 

،  العـربِ   عن بعـضِ   ٧]يونس[ حكاه    وهو مذهب  .راًاً وكس  ضم "اتنم"ن   وتنو ، اجلمعِ  نونَ  وتفتح ،ىنثَاملُ
وحل عليه قولُم٨اعر الش:  

٢٣٩ –ـ أتا نـونم ـارِي فَقُلْتتنَ أنـو؟      م.....................................  
 واجلمهور من وجهني   ٩ عند سيبويه  اذٌّوهذا ش  :أحد مها إثبات  العالمة وص    وقال . ونالً، واآلخر حتريك الن

١٠ابن١١ف املصن: "واآلخرأن كَه حقَى مدراً غري١٢"ورذكُ م.   

  وقد أشار املصنبقوله ١٣ إىل البيت  ف ) :رنونَ" ونادم"   رِفظْمٍ عيف ن  ( طَوهو لتأب ش ر   :ويقـال . اًرملـش 
اينالغس .هومتام:  

  اـالَمـوا ظَـت عملْـن قُ اجل:واالُـفقَ .....................................              
                                                

  .٢/٢٣٩ التنبیھ بتمامھ في مر - ١
 .١/٤٠٢ اللغة الفصحى حكاھا سیبویھ عن الخلیل، وحكى عن یونس اللغة الثانیة في الكتاب - ٢
  .٢٤٠-٢/٢٣٩ الشرح اآلتي في مر - ٣
 .في نسخة أخرى" الصحیح"ى ورود إشارة إل) أ/٢٩٢( األصل ھامشوفي ". الصحیح:" في ص، وط، وص- ٤
  .١/٤٠٢ الكتاب - ٥
 ". ینون:" في األصل- ٦
 . زیادة من ط، وص- ٧
 ،٤/١٦، وشرح المفصل البن یعیش ٣٨٠یر بن الحارث الضبي في نوادر أبي زید َمولُش. ، ومكو٦٧لتأبط شرًا في دیوانھ  البیت من الوافر، - ٨

ولبشر بن . ٤/٤٩٨وألحدھما أو لجذع بن سنان في المقاصد .  ولشمیر أو تأبط شرًا في شا، وزھر.٦/٢٤٦، والدرر ١٧٠، ٦/١٦٧ والخزانة ومر،
، ٢/٢٤٠، ومر ٧٤٨ورد في نا . ١/٣٠٠، والمقرب ١/٤٠٢وھو بال نسبة في الكتاب . ٢٩٠الحارث أو تأبط شرًا في شرح أبیات الجمل للبطلیوسي 

  .٤٨٦، وسیو ٢/٢٨٣، وزھر ٣٤٢، وجز ٣١٢ومكو ، ٦/٣٣١، وشا ٤/٢٠٠، وجا ٢/٤٢٦، وعق ٤/٢٢٤وھشا 
 .من أنتم: في الوصل للضرورة، والقیاس" من"منون أنتم، ووجھ االستشھاد جمع : موضع الشاھد

  .٤٠٢-١/٤٠١ الكتاب - ٩
 .من د" ابن" سقطت - ١٠
 .٧٤٨ نا - ١١
 ".لمحكي ضمیرًا، فیكون فیھ شذوذ آخروعلیھ یكون المقدر ا. منون أنتم: أتینا فقلت: قالوا: تقدیره: "٤/١٥٣٤ في صب - ١٢
 ".المذكور: " زیادة د، وط، وصيف - ١٣
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  ،٢اجيج الز ١ فعل /خرى، وكذلك اية األُ وني بالر توايد على إحدى الر   ويغلَّط املنش . احاًبوا ص مع: ويروى
طلَّفغم نأنش وا :هدم٣ع صاحاًب.وليس األمر لُّ بل كُ، كما يظنواحدة م نفهو على رواية ؛وايتني صحيحةٌ الر 
"عالماًوا ظَم"من أبيات رواها ابن د ٤يدر٥اينّتجس عن أيب حامت السعن أيب زيد األنصاري ،٦هالُ أو:  

 ـارٍ قَـوندـ خـضعب ـأتـيو دـ  بِِ      نٍـهدبِـيرِا أُـارٍ م ـدـهـقَـا ماـام  

  . وهي مشهورةٌ

  :٨هالُ أو،اينّنان الغس إىل خديج بن س٧ةوزع م من أبيات"باحاًوا صمع"وعلى رواية 

 ـأتا نـقُـارِي فَـوم ـلْتـنتـونَ أنالُواـفَقَ        م:قُ اجل لْـنمع ـتبـوا صاـاح  

 نـلْزبِش ــــتبِ وادعلَي اجل ناـم        اللَّـرأي تـلَ قَـيشن ـدنالْج ـراـاح  

   .بِ العريبِاذ أكَن موبةٌذُكْ أُنِيرعوكال الش: ٩قيل

)ـلَـوالعنيكاح ـمعب نم ـه د"ـمن"       ـإنْ عـرِيع نم ـتبِه فنْـاطرا اقْت(  

. "؟دي زنم": " بزيدمررت" ١١و، "؟داً زينم": " زيداًرأيت"، و"؟ زيدنم": " زيدجاَء" :ن قالم ل١٠فتقول
  ١٢نيوهذه لغة احلجازي .وأم ١٣هما غري  حكُ فال ي  ون، بل ي لَجيئون بالع  م املسؤول عنه بعد  "من"  ؛لقاًطْ مرفوعاً م 

ه مبتدأٌ ألن ه خرب "من"  مبتدؤه   ، أو خرب "من." فإن  اقترن ت حنو  بعاطف " :ومن ز ي؟د" تعي ن فْ الرعنـد مجيـعِ    ع  
١٤بِالعر.  

  

  

                                                
 ". فصل:" في د- ١
  .٢٩٠-٢٨٩ الكالم اآلتي في شرح أبیات الجمل للبطلیوسي  وانظر.٣٣٧-٣٣٦الجمل  - ٢
  .في د، وط، وص" عموا" لیست - ٣
). جمھرة اللغة(، و)المقصور والممدود(، و)االشتقاق: (مؤلفاتھمن .  محمد بن الحسن بن درید األزدي، أبو بكر، أشعر العلماء وأعلم الشعراء- ٤

  .٦/٨٠، واألعالم ٢٦١-٢٦٠انظر البلغة . ھـ٣٢١توفي سنة 
 كما یؤیده اشتھار روایة ابن درید .٢٨٩ في شرح أبیات الجمل  ابن السیدحكاهما ، یؤید ذلك ا أثبتم والصحیح ."السِّْخِتَیاني : "في جمیع النسخ - ٥

  عن السجستاني
  .أشعلت: وخضأت. ٢٨٩وشرح أبیات الجمل للبطلیوسي  ،٤/٤٨٢، والحیوان ٣٨٠ادر أبي زید  وھو في نو.٦٨ت لتأبط شرأ في دیوانھ  البی- ٦
 ". مفردة:"١ في ط- ٧
  .٢/٢٤٠ورد في مر . والبیت من الوافر. ٦/٣٣٦شا و ،٢٩٠ شرح أبیات الجمل للبطلیوسي  في لجذع بن سنانوھي  - ٨
 .٢٩٠في شرح أبیات الجمل ید ذلك ابن السبقال  - ٩
 .٢/٢٤١ الكالم اآلتي في مر - ١٠
 ".أو:"، وص١ في د، وط- ١١
  .١/٤٠٣ انظر الكتاب - ١٢
 .١/٤٠٣ ھم بنو تمیم كما ذكر في الكتاب - ١٣
  .٦٨٩-٢/٦٨٨، واالرتشاف ١/٤٠٤ انظر الكتاب - ١٤

  
  

 ب/٢٩٢
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  : تنبيهات

 ،"؟قدزر الفَ نِم" :قالناً، فال ي  قَّيت االشتراك فيه م    عدم  ال يكونَ   أنْ "نم"ـ بِ مِلَحكاية الع  ل طُشتر ي :١األول
  .  فيه االشتراك٣ انتفاُءنقِّي ت هذا االسم ألنّ؛٢"قِدزر الفَرع شتمسع" : قالنم ل،رباجلَ

 وجـوزه   ، منعه يونس  ،الفه، وفيه خ   عليه غري  ه، واملعطوف  على غريِ   املعطوف ملَه الع  كالم  مشلَ :٤الثّاين
هغري، ٥ه سيبويه  واستحسن.  فيقال ل ن قال م: "اه زيداً وأب  رأيت" :"من و "؟يداً وأباه  ز ،لقال ٦نم : "ـ  رأيت ا أخ 
زيدوع راًم" :"منأخ ا زيدوع ؟٧راًم" .  

  . ع املنحيحوالص /،ملَ قياساً على العف املعارِ سائرِ حكاية٩َ أجاز يونس:٨الثّالث

ـ " :، وال "؟ زيداً العاقل  نم" :م، فال يقال  لَ إىل ع   مضاف "ابن" وصوفاً بغريِ  م ملَى الع كَح ال ي  :١٠الرابع من 
ن م ل"؟و عمرٍ بن زيدنم" :ويقال. " األمريِ زيداً ابنرأيت"، أو "لَ زيداً العاقرأيت":  قالنم ل"؟األمري زيداً ابن

  . "و عمرٍ بن زيدرأيت" :قال

ح به يف غري ، وقد صررقده م إعراب، وأنّحكاية ه حركات حركاتأنّ )احكينـه(م من قوله هِ فُ:١١اخلامس
   .١٢هذا الكتاب

على أنّ  واجلمهور  "ممبتدأٌ "ن ، لَ والعم  سواءً ، بعدها خرب   كانت حركت  وحركةُ  أو كسرةً   أو فتحةً  ةًه ضم ، 
  .  احلكايةحركةه بِ آخرِ الشتغالِرةٌدقَه مإعرابِ

لك أنّقد بانَ: ادسالس  "من"ت ف خال"اًأي"١٣ يف مخسة أشياء يف باب احلكاية :  

  . هة يف العاقل وغريِ عام"أي"، وحكاية العاقلِ بِصتخ ت"نم"  أنّ:أحدها

  . لصو ويف الفة يف الوقْ عام"أي"، وف بالوقْصتخ ت"نم"  أنّ:ثانيها

  . "أي"الف خ، بِ"ينِم" و"انم" و"ونم":  فيقال، جيب فيها اإلشباع"نم"  أنّ:ثالثها
                                                

 .٢/٦٨٧، واالرتشاف ٢٤٨ انظر التسھیل - ١
 ".قالفرزد...بالجر:" سقط من د- ٢
  ".عدم:"١ في ط- ٣
 .٢٤٨ انظر التسھیل - ٤
  .٤٠٤-١/٤٠٣ انظر مذھب یونس وغیره وسیبویھ في الكتاب - ٥
 ".ومن:" في د، وط، وص- ٦
  .وھو خطأ". عمٍرو:" في د- ٧
  .٢/٢٤١ التنبیھ الثالث في مر - ٨
  .٣/٢٦٤د ، والمساع٢/٦٩٠، واالرتشاف ٢٤٨،  والتسھیل ١/٤٠٤ انظر إجازة یونس في الكتاب - ٩
 .٢/٦٩٣، واالرتشاف ٢٤٩ انظر التسھیل - ١٠
 .٢/٢٤٢ التنبیھ الخامس في مر - ١١
 .٤/١٧١٩ صرح بذلك في شرح الكافیة - ١٢
  .٢٤٥-٤/٢٤٣ انظر ھشا - ١٣

 أ/٢٩٣
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  . كرة بالنصتخ ت"أي"، وملَ بعدها العىحك وي،كرةُ ا الن١ىكحت "نم"  أنّ:رابعها

ـ "، ويف   "تانة وأي أي":  تقول ، الفتحِ  واجب "أي" يف   التأنيث ما قبل تاء      أنّ :خامسها من"    جيـوز الفـتح  
  .٢ انتهى.ق على ما سبواإلسكانُ

  : ٣خامتة

   .دحكاية مجلة، وحكاية مفر:  نوعني علىاحلكايةُ

ا حكايةُفأمحكايةُ:  فضربان اجلملةمكتوبٍ وحكايةُ، ملفوظ .   

  :٤، وقوله]٤٣: ٧األعرافسورة [﴾ للَّهدموا احلَالُقَو﴿:  حنو قوله تعاىلوظُفُفامللْ

٢٤٠ –ـ سالْن تعـمجِعتني ثـاسنَ غَيـقُـفَ        اًـويصل ـلْتجِعتان حالَالَـي بِـد  

حنو قولهواملكتوب  :"على فَقرأت صهم حمد رِهللا اولُس r".   

 كانت   فإنْ ." زيد  قائم :قال قائلٌ " ":م قائ زيد"ها على املعىن فتقول يف حكاية        حكايت  وجيوز .ردةوهي مطّ 
  . ٦حى على األص املعننعي ت ملحونة٥ًاجلملُ

املفرد فضربانا حكايةُوأم  :  

ضربأداة االستفهامِب ،وي سمثْى االستبـ بِات"ـ أو بِ"أي"من"،م وهو ما تقد.   

وضربغريِ ب  أداة ،  كقول بعضِ  ،اذٌّ وهو ش  الع وقد قيل له   - /٧بِر : ه اتان ت مرتان - ":دعن ا من ت مرتان" .
 يقول ٩اًيبِرومسعت ع. "انيشرقُا بِليس": ، فقالانيشرهما قُنإ:  فقال،لٌ وسأله رج،اًمسعت أعرابيو: ٨قال سيبويه
 . أعلمهللاوا. "اًيشرقُ بِليس" :اً؟ قاليشر قُأليس :لرجل سأله

                                                
 ".یحكى:" د، وط، وص في- ١
  .في ط، وص" انتھى" لیست - ٢
  .٢٤١-٤/٢٤٠ انظر ھشا - ٣
، ٩/١٦٧، والخزانة ١/٢٣٢، وسر صناعة اإلعراب ٤/١٠والمقتضب ، ٢٠٩، ونوادر أبي زید ٤٤٢لذي الرمة في دیوانھ  البیت من الوافر، - ٤

یمدح بھ بالل بن أبي بردة والشاعر  .٢/٢٨٢ورد في زھر . ٣٣٥ربیة ، وأسرار الع١٧٢وبال نسبة في الجمل المنسوب إلى الخلیل . ، وزھر١٧٣
  .اسم ناقة الشاعر: وصیدح. یكون المطر، ویكون النبات الذي ینبت عنھ: والغیث .یقصدون ویطلبون: ومعنى ینتجعون .بن أبي موسى األشعريا

  .على الحكایة" الناس"الناُس، ووجھ االستشھاد رفع : موضع الشاھد
 ".ةالجمل:"سخ األخرىالن في - ٥
  ".صونًا عن ارتكاب اللحن، ولئال یتوھم أن اللحن نشأ من الحاكي: "٢/٢٨٢ وفي زھر".األصح....وھي مطردة:" سقط من د- ٦
 .٢/١٣٧، واللباب ٢/٣٩٥، واألصول ١/٤٠٣ القول في الكتاب - ٧
:  وسألھ رجل فقال وسمعت أعرابیًا:ولم یرد. "لیس بقرشیًا: قالفشیا؟ ألیس قر:  رجل فقالسألھو  مرةبیًااروسمعت أع": ١/٤٠٣ ورد في الكتاب  - ٨

 .لیسا بقرشیان: إنھما قرشیان، فقال
 . انظر الحاشیة السابقة. وھو موافق لنص كتاب سیبویھ".أعرابیًا:"١ في ط- ٩

 ب/٢٩٣
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  ثُـيـأنِـتـال

  
]ـعـالَمأنِـةُ التـيـت ثأَل ـاٌء أَوف         وفي أَسرامٍ قَدـا كَـوا الت"ـالكَتف"  

ـويالـع فـرـقْـتـيدبِالض ررِـيم         ـونكَوِـح ـالهف دـري التصرِـيغ[  

) ةُ التأنيثالَمع   فأَل فا) تاٌء أَواء على قسمني  لت :؛كةمتحر وت ختقَ"ـ باألمساء كَ  صـ ائ ةم."  وسـاك ؛ةن 
وتختقَ"ـ باألفعال كَصامت" .  

كذلك واأللف : فْ مـ كَ  وهي املقصورةُ  ؛دةٌر"حىلَب." وأل ها قبلَ ف ،فأل  لَقْ فتوهي املمدودةُ  ؛ هي مهزةً  ب  
  . "اءرمح"ـكَ

 ،ها تلتبس بغريها   فإن ،خالف األلف ها، بِ ها ال تلتبس بغريِ    ألن ؛ من األلف   داللةً ظهر وأ اء أكثر  الت واعلم أنّ 
فيحتكْاج إىل متييزها مبا يأيت ذهر،على األلفرِكْمها يف الذِّ وهلذا قد  .  

١شملت ل "هاء" : ومل يقل  )ٌتاء( :ما قال وإن وألنَّ اكنةَ الس ، مذهب  ني أنّ  البصري الت   واهلـاءُ  ،لُاء هي األص  
لة يف الوقْاملبدفَف روعكَ.٢هاع س٣ون الكوفي .  

وإنما مل يوضعذكري عالمةٌ للتألن لُه األصلذلك فلم حيتج .   

   .ماعه السذُ، ومأخ"نيالع" و،"دالي"و) "الكَتف"ـويف أَسامٍ قَدروا التا ك(

) الت فرعوي بِالض مريِقدير (على االسمِ  العائد،)    يف الت دكالر وهحـ كَ ،)صغريِون"يدإىل ما هي فيـه      "ةي 
ذي"ـاً، واإلشارة إليه بِ   حس"      ه وما يف معناها، ووجودها يف فعل،   وسقوطها من ع حنوهده، وتأنيث خربِد ،":دي 

   . واضحة واألمثلةُ. أو حاله،أو نعته، ٤"زيد مبسوطةٌ

  
                                                

 ".لیشمل:" في ط، وص- ١
 .وھو تحریف". غیرھا:"١ في ط- ٢
، ٤٥٥، والمغني ٢/٦٣٦، واالرتشاف ١/١٥٩ر صناعة اإلعراب وانظر مذھب البصریین والكوفیین في س. ٢/٢٤٣ الكالم السابق في مر - ٣

 .٢/٢٨٥، وزھر ٣/٢٨٩والمساعد 
 .في د، وط، وص" ید زید مبسوطة:نحو" لیست - ٤
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)وـال تـ فَ ةًـقَارِــ فَ يـلأَ         والَـعالًـص فْـال الومـعـالالَ وفْمالَـيع(  

، "ريطع وم ،ارذَه وم ،ورب ص لٌجهذا ر " : فيقال ؛٢راملذكَّ و ث بني املؤن   فارقةً  هذه األوزانَ  اُء ال تلي الت   :١أي
  . ٣"ريطع وم/،ارذَه وم،ورب صةٌأَرهذه ام"و

اء فيهما   فإن الت  ،٦"ةوقَرفَ" و ،٥"ةولَلُم" : كقوهلم ، فارقة ها قد تلي غري    أن )ًوال تلي فارقة  ( : فُهم من قوله   ٤و
للمالَبغةولذلك تلحق ،رث واملذكَّ املؤن .  

ـ أكُم" مبعىن "ةولَأكُ" : حنواُءه الته قد تلحقُ فإن،"ولعفْم" مبعىن "ولعفَ" عن   )الًأص( : بقوله زراحت ٧و ، "ةولَ
  . "ةوبلُحم" مبعىن "ةوبلُح"، و"ةوبكُرم" مبعىن "ةوبكُر"و

فَ"ما كان   وإنفَ" مبعىن   "ولعلاع" الً ألنّ  أص بن الفَ ةَي اع لٌل أص .ارِوقال الش٨ح: "ألنه أكثرم فَ" نمبعىن "ولع 
"فْمولع"لٌ فهو أص ]٩]له".  

  هـذُوذٌ فيـفَش قِ من ذيرـا الفَـت          هـيـلـا تـوم لٌـعـفْـذَاك مـكَ[ 

 نـ فَومـكَ لٍـيـع"يبِإِ "لٍـقَتـنْ تع         صوغَـوفَـم بـهـالـاً التمتـنِا تع[  

   .١٠"مشغ مرأةٌام" و،"مشغ ملٌجر": ، فيقالاء فارقةً ال تليه الت:أي) لٌعكَذَاك مفْ(

) هيلا تما الفَ ...وتي  رذ نقِ م (األوزان األربعة )  هيذٌ فذُوـ " : حنـو  ،)فَش عدـ  ١١و وع دو "ةو ،"ـ م ان يقَ
يقَومو١٢"ةان ،"مسكني ومسكةين" .وسامرأةٌ" :عمم سك١٣ حكاه سيبويه، على القياس"ني.   

موصوفَه ...إنْ تبِع  ("وحرجم" مبعىن   "يحرِج" و ،"ولتقْم"مبعىن  ) "قَتيلٍ"ـكَ ("ولعفْم"مبعىن  ) ومن فَعيلٍ (
  . ١٤"يحرِ وجيلٌت قَامرأةٌ"، و"يحرِ وجيلٌت قَلٌجر":  فيقال،) التا تمتنعاًغَالب

                                                
 .١٧٤٠-٤/١٧٣٨ انظر شرح الكافیة - ١
 ".بین المذكر والمؤنث:" في ط، وص- ٢
  ).عطر(، و)ھذر(انظر الصحاح واللسان . كثیرا التعطُّر: ورجل معطیر وامرأة معطیر أي. كثیرا الكالم:  رجل مھذار وامرأة مھذار أي- ٣
 .٢/٢٤٦ الكالم اآلتي في مر - ٤
  ).ملل(انظر الصحاح واللسان . شدیدا السأم والضجر: رجل ملولة وامرأة ملولة أي:  یقال- ٥
 ). فرق(انظر الصحاح واللسان . شدیدا الفزع والعوف:  فروقة أي رجل فروقة وامرأة- ٦
 .٢/٢٤٥ الكالم اآلتي في مر - ٧
  .٧٥٤ نا - ٨
 .وھي موافقة لمصدر النص.  زیادة من د، وط، وص- ٩
  ).غشم(انظر الصحاح واللسان . الذي ال یثنیھ شيٌء عما یرید ویھوىالشجاع :  المغشم- ١٠
  .وھو تصحیف". غذو:"١ في ط- ١١
  ).یقن(انظر اللسان والقاموس . ال یسمع شیئًا إال َأْیَقَن بھ:  رجل میقان- ١٢
  .٢/٢١٠ الكتاب - ١٣
  .٢/٢٤٦ الكالم السابق في مر - ١٤

 أ/٢٩٤
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قَكَ( : بقوله واالحترازفَ" من   )يلٍتفَ" مبعىن   "يلعحنو ،"لاع : "ريفرِظَ" و ،"يمح"، ه تلح فإناء فتقـول قه الت: 
   ".ةٌيفَرِ وظَةٌيمح رامرأةٌ"

 يوِن وال م  ،رٍ ظاه  على موصوف   جارٍ  غري  األمساءِ  استعمالَ لَمعست ي  أنْ ن م )هموصوفَ...عبِ ت إنْ( :وبقوله
لد؛يلٍلفإن رأيت قَ" :اء، حنوه تلحقه التيالً وقَتةًيلَت"ف ،راراً مبس اللَّن .  

  :ولو قال

ـوميـ فَنقَـلٍ كَـعـتلٍ إنْـيـ عرِف       ـمغَوفُـوص ـهـبالـاً التـا تنحفذ  

ه، وفوصم بِ مِلْاء للع  فيه الت  ١فحذَتا  مه م  فإن ،"ساِء الن نيالً م ترأيت قَ " : ليدخل يف كالمه حنو    ؛ أجود لكانَ
  . "اء من التدر ج املوصوفمل وعةُيف الوصتدص قُفإنْ": ٢وهلذا قال يف شرح الكافية

: ٥، كقـول العـرب  "لاعفَ"ذي مبعىن الً على الّم حقِر الف٤َ تاُء/ه قد تلحقه إىل أن)غالباً( :أشار بقوله  ٣و
"ذَ ةٌفَص مو "ةٌيم ،"خةٌلَص ح مةٌيد"  كما ح ،فَ"ذي مبعىن    الّ لَملاع"   ـ  عليه يف الت جإنَّ﴿:  حنـو  ،در ر ـ ح ِهللا ا ةَم 
  . ]٧٨: ٣٦يسسورة [﴾يمم ريه وامظَي العيِح ي منالَقَ﴿، ]٥٦: ٧األعرافسورة [﴾يبرِقَ

  : ٦تنبيه

يف لَ  لُاألص ح اء األمساءَ اق الت إن  ما هو متييزاملؤن ثم املذكَّن ما يكونُر، وأكثر  ذلك يف الـص حنـو ،فات : 
"مسل م ومسلحنو ، قليلٌ ، وهو يف األمساءِ   "ةيفَرِيف وظَ رِظَ"، و "ةم : "رج ل ورو "ةلَج ،"ئرِام وام و "أةر ،"إنان س

وإنسالم وغُغُ"، و"ةانفَ"، و"ةالمى وفَتاةت" .  

  وتكثر زيادة الت  اء لتمييز الواحد م ن اجل حنو ، يف املخلوقات  سِن : "تم ر وتمو "ةر ،"نخ ل ونـ "، و "ةلَخ شر ج
وشجةر."   

حنو،زاد لتمييز اجلنس من الواحدوقد ت : "جأَبة وجكَ"، و"ءبة وكَأَم٧"ءم.   

ن يفس"، و "ةوسنلَو وقَ سنلَقَ"، و "ةنبِن ولَ بِلَ"، و "ةر وج رج":  حنو ،ولتمييز الواحد من اجلنس يف املصنوعات     
وسفةين" .  

                                                
 ".یحذف:" في د، وط، وص- ١
٤/١٧٤٠ - ٢. 
 .١٧٤١-٤/١٧٤٠ وانظر شرح الكافیة .٢/٢٤٧ الكالم اآلتي في مر - ٣
  ".التاء:" في األصل- ٤
 .٢/٤٣٢، وعق ٢/٢٤٧، ومر ٢/٢١٣ العرب في الكتاب  انظر قول- ٥
  .٢/٢٨٨، وزھر ٤/٢٤٨ھشا و ،٦٤٠-٢/٦٣٧ االرتشاف انظرو. ١٧٣٧-٤/١٧٣٤ التنبیھ في شرح الكافیة كالمأغلب  - ٦
 ).جبأ(انظر اللسان والتاج .  والَكْمَأُة ھي التي ِإلى الُغْبرة والسَّواد. التي ِإلى الُحْمرة الكمأةيھالَجْبَأُة  - ٧

 ب/٢٩٤
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ا للمبالغةوقد ي ـ كَ،جاء"اوِرلكثريِ"ةي الر وـ كَ، ولتأكيد املبالغة.ةاي"عو،"ةالَّم "نابةس" .  

 وقد ت جيء معاقلياء   ١ةًب "فَمـ كَ ،"يلاع"زنو ٢"ةقَاد ،"جاجِحفإذا جِ . ٣"ةح   يء بالياء مل يها، بل يقال  أ بِ ج: 
"زنو"يقاد ،"جفالياء واهلاء متعاقبان؛"يحاجِح  .  

ا داوقد ي ةًلَّجاءعلى الن كقوهلم،بِس  :"أشعثيوأش و٤"ةثَاع،"أزرقيو"ةقَارِ وأز ،"مبِلَّهيوم هالةب" .  

 ا دالَّ  وقد ي لَ" : حنو ، املعجمة  على تعريب األمساءِ   ةًجاءكَية وكَ جيالو ،"ةج " ج ومزومازِويلَ والكَ ".ةجةُج: 
قْمدارم الكَن لِيم عرواملَ.٥وف وزاخلُ: ج٦ف .  

ر وقد تكوند تكثري حروفقَ" : كما هي يف حنو الكلمةرو،"ةي "لْبغُ" و،"ةدو،"ةفَر "قَسةاي."   

  . "ةنس" : حنو، المٍن أو م".ةامإقَ" : حنو،نٍي عن أو م".ةدع" : حنو، فاٍءنوضاً مجيء عت ٧قدو

ضتوقد عو/م ندة  م"فْتيف حنو"يلع : "تزكو،"ةي "تنمو،٨"ةي "تزِنةي."   

ك فيه املذكَّ فيما يشترِاء الزمةًوقد تكون التـ كَ،ثر واملؤن"ربةع"للم عتل القَدامة منالر الِج٩ساِء والن.  

وقد تالزم ما يخـ كَ،ر املذكّص"رجهل بةم."١٠جاع وهو الش .  

 ١١يءجوقد ت  خمصوصٍ يف لفظ ـ كَ،ث لتأكيد تأنيثه باملؤن"نع١٢ و،"ةج"ومنـه حنـو  ،"ةاقَن : "ـ ح جةار" 
  .عِم للجحقِ الالَّالتأنيثها لتأكيد  فإن؛"ةوممع" و"ةولَؤخ" و"ةورقُص"و

)ـوأل ـالفأنِـتـيقَث ـ ذاترِـص       م ـوذَاتدن ـحأُن ـال"ى ـثَوِّرـغ"(  

   .هامد ق١٤َاذَهل فَ،لُ هي األصصورةُقْ واملَ.١٣اءر غَ:أي

                                                
  ".عاقبةتم:"د في - ١
القائُل بالنُّوِر والظُّْلَمِة، أو َمن ال ُیْؤِمُن باآلِخَرِة وبالرُّبوِبیَِّة، أوھو .  وھو بالفارسیة َزْنِد ِكَراْي، فارسي معرب، القائل ببقاء الدھر جمع ِزْنِدیق؛ وھو- ٢

 ).زندق(انظر اللسان والقاموس والتاج . ماَنأو َمن ُیْبِطُن الُكْفَر وُیْظِھُر اِإلی
 ).جحجح(، واللسان )حج(انظرالعین .  مفردھا الَجْحَجاح؛ وھو السید السمح الكریم- ٣
أشعثي :"  فقال٤/١٥٤٤؛ صّرح بھ الصبان في صب٢والمثبت ما في ط". أشعبي وأشاعبة:"وفي د". أشعني وأشاعنة:"، وص١ في األصل، وط- ٤

 ".عجمة وعین مھملة وثاء مثلثةبشین م: وأشاعثة
 ).كلج(، واللسان والقاموس ٣٤٠ انظر المعرب للجوالیقي - ٥
 ).مزج(، واللسان والقاموس ٣٥٩ انظر المعرب للجوالیقي - ٦
  .في ط، وص" قد" لیست - ٧
 .في د" تزكیة وتنمیة" لیست- ٨
  ).ربع( انظر اللسان والقاموس - ٩
  ).بھم( انظر الصحاح واللسان - ١٠
 ". یجيء:"١ في ط- ١١
 .١ لیست الواو في ط- ١٢
 ).غرر(، والصحاح واللسان ٢٠٣انظر المقصور والممدور البن والد . البیضاء بین العینین:   الفرس الغراء- ١٣
  ".ولھذا:" في د- ١٤

 أ/٢٩٥
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 ]والـاشـتـهف ارـي مانِي اُألـبىلَو         بيدـيه ونُز "بىـأُر" ـالطُّ"وىـلَو"  

   "ىبعـش"ـةً كـأو صفَ دراًـأو مص         ى جمعاـلَـعـووزنُ فَ "ىـرطَـم"و

  "رىـفُالكُ"مع  "ثَىحثِّي"و "رىـذكْ"         "بطْرىـس" "مهىـس" "ارىحب"ـوكَ 

  ]اراًدـتنـــاس هذ هرِـيغل زـواع         "قَّارىـالش"مع  "لَّيطَىـخ"اك ذَـكَ  

  : ١ه أوزانٌرهِظْي :أي) يبديه(ة ورصقْ املَ:أي) وىلواالشتهار يف مبانِي اُأل(

  . ٣نيع ملوض"ىشعب" و،"ىأُدم" و.٢ةياهللد) أُربى (: حنو،الثّاين حِت وفَ،األولِ مض بِ"ىلَعفُ") وزنُ (:األول

وزعم٤ قتيبة ابنأن هلاها ال رابع .   

ى" : عليه٥ويردنأُر" - ونبالن-ل حبي قَعداللَّ به بو.٦ن "نىفَج"ل مو.٧عٍوض "بعىج"امِظَ لعالن ٨لِم.  

  : ٩تنبيه

:  ومنه مع املمدودة امساً.واب وهو الص. واملمدودة املشترك بني املقصورةن م هذا الوزن١٠َسهيلِ يف التجعلَ
"شخاءش" ذي خلْ  الّ مِظْ للع١١ األذن ف. ةًفَ وص: "اقَن شة عو ١٢"اءر ،"امر فَأة ناءس."    حنو ،وهو يف اجلمع كثري : 
  . "اءفَلَخ" و"ءالَضفُ" و"اءمركُ"

ـ به" :، ومنه امساً  الثّاين  وسكون ،األول مض بِ "ىلَعفُ" :الثّاين ىم" ل ـ ن بـ  .١٣ت حنـو  ةًفَ وص " :حـ ب  ،"ىلَ
  . "ىربش" و،"ىعرج" : ومصدراً حنو.١٤)"لَىوالطُّ"و(

  

                                                
  .٢٥١-٤/٢٤٨انظر ھشا و. ١٧٤٩-٤/١٧٤٣أغلب الكالم اآلتي في شرح الكافیة  - ١
  .١٧٢، وأبنیة الزبیدي ٥٤بن والد ، والمقصور والممدود ال٧٧ انظر أبنیة السجستاني - ٢
انظر أبنیة السجستاني . بني كالب: اسم جبل في بالد بني فزارة، وقیل: وشعبى. بالیمامة: بالطائف، وقیل: اسم جبل ببالد فارس، وقیل:  أدمى- ٣

 .٣/٣٤٦) شعبى(، ١/١٢٦) أدمى(، ومعجم البلدان ١٧٢، ١٧١، وأبنیة الزبیدي ٣٠٧، ٥٥، والمقصور والممدود البن والد ٧٦
  .٥٩٣ أدب الكاتب - ٤
. القالي في كتابھ المقصور والممدود، وذكر األسماء عن أبي علي ٣٣١-٢/٣٣٠ رّد علیھ ابن السید في كتابھ االقتضاب في شرح أدب الكاتب - ٥

  . ٤/١٧٤٤وانظر شرح الكافیة 
  ).أرن(، واللسان ٥٥ انظر المقصور والممدود البن والد - ٦
  ).جنف(غاني واللسان والتاج انظر التكملة للص. الد بني فزارةفي ب موضع - ٧
 ).جعب(، واللسان والتاج ٨/١٢٠ انظر المخصص - ٨
  .في د" تنبیھ" لیست - ٩
٢٥٦ - ١٠.  
 .١٠٩، والمقصور والممدود البن والد ٢٢١ انظر إصالح المنطق - ١١
 .١٧٥، وأبنیة الزبیدي ١٩٥المقصور والممدود البن والد انظر .  وھي الناقة التي أتى علیھا عشرة أشھر من لقاحھا- ١٢
، وأبنیة ٦٦الد المقصور والممدود البن وو ،)بھم( العین انظر.  فإذا َیِبَس ھرَّ شوُكھ وامتنع،نباٌت َتِجُد بھ الَغَنم وجدًا شدیدًا ما دام َأْخَضَر: البھمى - ١٣

  ).بھم(، واللسان ١٧٠، ١٣٥الزبیدي 
 ).طول( والتاج انظر اللسان. األطول تأنیث  الطولى- ١٤



 

209 
 

ـ " :ومـصدراً  .١عٍوضم ل "ىلَجأَ"شق، و مد بِ  لنهرٍ "بردى" :حتني، ومنه امساً   بفت "ىلَعفَ" :الثّالث بىكَش"، 
  . ٥"ىيدح"ـ كَةًفَوص .٤تعر أس: أي"، ومرطت٣زتاقة، وجم النتبشكَ" :يقال .)"مرطَى"و (،٢"ىزمج"و

  : تنبيه

عيف د / ع و.ك من املشتر هذا الوزنَ  ٦سهيل التمقَ" :منه مع املمدودة ٧سمو،٨"اءر "نـ ج ـ م ل"اءفَ وض٩نيع ،
  . ها غريظُفَح وال ي.١٠ة وهي األم"اءثَابن دأَ"و

   ."ىحرج" : حنو،)ووزنُ فَعلَى جمعا: (، وقد أشار إليه بقولهالثّاين وسكون ،األول بفتح "ىلَعفَ" :الرابع

   .)"ىشبع"ـك ("نالَعفَ"ى ثَنُأل) أو صفةً( ."ىوجن" :حنو) أو مصدراً(

ـ   تكون مقصورةً  ١١ها، بل قد  رصأنيث وال قَ  ه للت  ألف  كونُ ن امساً مل يتعي   "ىلَعفَ"  كانَ فإنْ ـ "ـ كَ لْسىم"، 
أنيث وتكون للت  .د واملَ ر، وفيها القص  ١٢رِم القَ  منازلِ ن م  وهي مرتلةٌ  ،"واءالع"ـ كَ وتكون ممدودةً  ."ىوضر"و

ولإللْ .كما مراقح. ومطَأَ": ١٣ا فيه الوجهانمو،١٤"ىر "و،١٥"ىقَلْع "تت١٦"ىر .  

ـ "ـوكَ (،"سمانى"ـ كَ : ويكون امساً  ،١٧هل أو مض بِ "ىالَعفُ" :اخلامس بىحار" ( لطـائومجعـاً . ١٨ينر: 
   ".ىاركَس"ـكَ

وزعم١٩بيدي الزأن ةًفَه جاء صفْ مهمداً، وحكى قولَر: "جالَلٌمع ٢٠"ىد .  

                                                
، ولیس في كالم العرب البن ٥٤-٥٣ انظر المقصور والممدود البن والد .موضع في طریق البصرة إلى مكة: یلوق.  نجدى ھضبة بأعل:أجلى - ١

  .١/١٠٢) أجلى(، ومعجم البلدان ٢٦٥خالویھ 
 ). جمز(، والصحاح ١٧١، وأبنیة الزبیدي ٢٢٠، ٨١الد انظرالمقصور والممدود البن و.  وھو العْدُو السریع- ٢
  .وھو تحریف". حجزت:١ في ط- ٣
  .١٧١، وأبنیة الزبیدي ٢٩٨، ٦٤،٢٥١، والمقصور والممدود البن والد ٧٥  انظر أبنیة السجستاني - ٤
 انظر المقصور والممدود البن .شاطھالذي یحید عن ظلھ لن:  وحمار حیدى.الذي یحید: ورجل حیدى. وھو تصحیف". جیدى:" في األصل ود- ٥

 ).حید(، واللسان ٨٩والد 
٢٥٦ - ٦.  
  .في د، وط، وص" سمع" لیست - ٧
 .وھو تحریف". قرناء:" في األصل- ٨
، ٢٢٣، ٨٣، والمقصور والممدود البن والد ٨٢انظر أبنیة السجستاني . موضع في بالد بني فزارة: وجنفاء. قریة كثیرة النخل بالیمامة:  قرماء- ٩

  ، ٤/٣٢٩) قرما(، و٢/١٧٢) جنفاء(معجم البلدان و، ١٧٥، وأبنیة الزبیدي ٢٩٩، ٢٢٩
  . دْأثاء بسكون الھمزة، ودأثاء بفتحھا: وفیھا لغتان. ١٣٦، ولیس في كالم العرب البن خالویھ ٢٩٩ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٠
  .١في ط" قد" لیست - ١١
  ).عوى(وس  انظر الصحاح واللسان والقام- ١٢
كون األلف للتأنیث، وكونھا لإللحاق، والوجھان مبنیان على الصرف وعدمھ، فمن صرف قدر األلف لإللحاق، ومن منع : "٢/٢٦٩ في زھر - ١٣

 ".قدرھا للتأنیث
 .١٧٠، وأبنیة الزبیدي ٣٢١، والمقصور والممدود البن والد ٣٣٨انظر أبنیة السجستاني .  ھو شجر یدبغ بھ األدم- ١٤
 .١٧٠، وأبنیة الزبیدي ٣٢٢، ١٨٥، والمقصور والممدود البن والد ٣٣٨، ٧٠انظر أبنیة السجستاني .  ھو شجر تدوم خضرتھ في القیظ- ١٥
 . ١٧٠، وأبنیة الزبیدي ٧١، والمقصور والممدود البن والد ٣٣٨انظر أبنیة السجستاني .  ھو التتابع- ١٦
 .وھو خطأ". أول:"١ في ط- ١٧
 .٢٩٠، ٢٨٣، ١٦٦، وأبنیة الزبیدي ١٤٥، ٩١، والمقصور والممدود البن والد ٦١جستاني  انظر أبنیة الس- ١٨
ما (، و)الواضح في النحو: (والزبیدي ھو محمد بن الحسن النحوي، أبو بكر، عالم بالنحو واللغة واألخبار، ومن تصانیفھ. ١٣١ أبنیة الزبیدي - ١٩

 .٦/٨٢، واألعالم ٢٦٢انظر البلغة . ھـ٣٧٩ توفي سنة .، وغیرھا)أبنیة كتاب سیبیھ(، و)تلحن فیھ العامة
 ).علد(، واللسان والتاج ١٨٨وانظر المقصور والممدود البن والد . الغلیظ الشدید:  العالدى- ٢٠

ب/٢٩٥
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فُ" :ادسالسبِ"ىلَع ضم ل١هأو،ى (: حنو، مفتوحاًالثّاين  وتشديدهمس (٢لِللباط .  

ابعالس: "فل بكسر   "ىلَّعى (: حنو ،الثّالث وتسكني   ،الثّاين وفتح   ،األوطْربفَقَّى" و ،)س٣"د  لـض ـ  رب ني من 
  . ٤يشاملَ

ـ ظر" و ،"ىحجلَ" : ومجعاً حنو  .)ذكْرى (: مصدراً حنو  ،الثّاين وسكون   ،األولسر   بك "ىلَعف" :امنالثّ ىب"، 
 يف  ٧ هلمـا   وال ثالـثَ   .٦وسة الفَ نتنة م ر وهي دويبة تشبه اهل    ،"انرطقَ" على وزن    ،"انبرِظَ" و ،٥"ةلَجح"مجع  

  . ٨اجلموع

 ،أنيـث نكري فهي للت يف التنْ مل ينو بل إنْ .أنيثه للت  ألف  كونُ ن مل يتعي   أو مجعٍ   مصدرٍ  غري "ىلَفع" كان   فإنْ
 "ىلَفْالد"، و ١١انُفَ منه اجل  عنص ي بش وهو خ  "ىزيالش"، و ١٠ةُر اجلائ ةُمس وهي الق  - ٩ة باهلمز -"ىزئْض" :حنو

 وهو شجوإنْ .١٢ر  نو  حنو ،ه لإلحلاقِ فُن فأل : "رلٌج يك وهو املُ  "ىص لَوباألكلِ /ع  و ١٣ه وحد ،"زعوهـو   "ىه 
  . ١٤وهذي ال يلْالّ

  خلف ذي يعرق  الّ عضو وهو املَ  "ىرذفْ" : حنو ،ه وجهان ن يف أخرى ففي ألف     وال ينو  ن يف لغة   كان ينو  وإنْ
  . رف الص فيه منع، واألكثر١٥أذن البعريِ

ومنهم أيضاً منن  نو"وعلى هذا فتكو،"ىلَفْد ه لإلحلاقفُن أل .  

اسعالت: "يعل بكسر "ىلَفوالثّاألو اين مشحنو،داًد : "هيج١٦ للعادة"ىر،) و"ثِّيثَىح" (مصدر "١٧"ثَّح.   

اً مصدر إالَّئجِومل ي.  

  
                                                

 ".بضم األول:" في د، وط، وص- ١
، ومجمع األمثال ١٨٩، وأبنیة الزبیدي ٣٤٠سجستاني انظر أبنیة ال. في الباطل: ؛ أي"مَّھىجرى فالن السُّ"، و" في السُّّمھىذھب: "وفي المثل - ٢
٢٨٠ ،١/١٦٨. 
 .وھو تحریف". رفقى:"١ في ط- ٣
، ١٨٢، وأبنیة الزبیدي ١٤٦، ١١٦، والمقصور والممدود البن والد ٩٦انظر أبنیة السجستاني . ودفقى مشیة سریعة. یھا تبختر سبطرى مشیة ف- ٤

٢٨٩ . 
 . ٨/١٥٦، والمخصص ٩٣انظر المقصور والممدود البن والد . طائر وردي أو نبات:  الحجلة- ٥
 .١٦/٩٠، والمخصص ١٧٦، وأبنیة الزبیدي ١٧٨د ، والمقصور والممدود البن وال٨٣ انظر أبنیة السجستاني - ٦
  .وھو خطأ". لھا:"١ في ط- ٧
  ".ِدْفَلى ":١٧٢، ١٠٤ بل لھما ثالث، فقد حكى األخفش كما في التكملة - ٨
 ".بالھمز:"، وص١ في ط- ٩
 ".ضیزى"وحكیت بالتخفیف ). ضیز(، والصحاح واللسان ١٧٠ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٠
  .١١/١٩١، والمخصص ١٥٩ المقصور والممدود البن والد  انظر- ١١
  .١٦/٨٩، والمخصص ١١٦ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٢
  ).كیص(، واللسان والقاموس ٢٢٩ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٣
 .١٦/١٤، والمخصص ١٩١ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٤
  ).ذفر(، واللسان ١٢١ والد  انظر المقصور والممدود البن- ١٥
  ).ھجر( انظر اللسان والتاج - ١٦
  .١٨٩، ١٥٠ ، وأبنیة الزبیدي ٩٣، والمقصور والممدود البن والد ١٣٣ انظر أبنیة السجستاني - ١٧

  
 أ/٢٩٦



 

211 
 

  : تنبيه

عهذا الوزنَ  د   من املشترك  ١سهيل يف الت .  ٢هممع منه مع املمدودة قولُ     وقد س: " هو عالبِ مدخـ الَي أي "هئ : 
ـ  وهذه الكلمـات ت    .٥نمكُّ للت "اءنيكِّم"، و ٤رِ للفخ "اءريخف"، و ٣صاصت لالخ "اءصيصخ"بأمره الباطن، و   مد 

قْوتصوجعلَ. رهذا الوزن٦َ الكسائي م يساًق.والص قَحيح صرماعِه على الس .  

مع  (،٧يرِذب والت رِذَ احلَ ن م "بذُرى" و ،"حذُرى" : حنو ،الثّالث وتشديد   ،اين والثّ األول بضم   "ىلَّعفُ" :العاشر
  .٨ أيضاً مع تثليث الكافالثّاينع، وهو بفتح لْ الطَّوهو وعاُء) "رىفُالكُ"

  : تنبيه

  . تركةشوزان امل فعلى هذا يكون من األ.١١اع القطّ، وحكاه ابن باملد١٠"اءحفَسلَ" ٩سهيل يف التىحك

١٢اُءوحكى الفر :"لَساةفَح".ه أنّ وظاهرأل فلَ السفَحاة ليستأنْأنيث إالَّ للت ي جلَعاً مثلَاذّ ش "به١٣"اةم .  

) "خلَّيطَـى "كـذاك   (،١٤فاط للن"ىطَقُبي" : حنو،داًدش مالثّاين وفتح ،األول مض بِ "ىلَيعفُ" :احلادي عشر 
  . ١٦لُّغزِ ل"ىزلُغي"، و١٥طلالختال

  : تنبيه

سمع منه مع املمدودة: "هو عالبِم دخالَي١٧"هئ.ومل ي سمعه غري .  

                                                
٢٥٧ - ١.  
 .١٩٨، وأبنیة ابن القطاع ١٥٤، وأبنیة الزبیدي ١١٦ وردت بضم الدال في المقصور والممدود البن والد - ٢
 .١٥٣، وأبنیة الزبیدي ١٠٣، والمقصور والممدود البن والد ١٣٢ظر أبنیة السجستاني  ان- ٣
 .١٥٣ انظر أبنیة الزبیدي - ٤
 .١٩٣ انظر أبنیة ابن القطاع - ٥
ح ، وشر٢/٤٣٧، واللباب ١٤/١٥٥، والمخصص ٢٩٩، والمقصور والممدود البن والد ١٦ انظر مذھب الكسائي في المنقوص والممدود للفراء - ٦

  .٤/٢٤٩، وھشا ٢/٢٤٩، ومر ١/١٦٨الشافیة للرضي 
  .١٩٢، وأبنیة ابن القطاع ١٨٢، ١٤٤ انظر أبنیة الزبیدي - ٧
  ).كفر(، واللسان ١٩٢-١٩١أبنیة ابن القطاع و ،١٥/٢٠٧ المخصص وانظر. ُكَفرَّى، وَكَفرَّى، وِكَفرَّى:  أي- ٨
٢٥٦ - ٩. 
وقضیة صنیع الشارح أنھ ... بسین مھملة مضمومة، فالم مفتوحة: سلحفاء:"٤/١٥٤٨سھیل، وفي صب  المشھور أنھا بفتح الالم ، وكذا ضبط الت- ١٠

  ".بضّم  الالم، لكن صنیع القاموس یؤید األول
 لھ كتاب. ، اإلمام اللغوي الشھیرموابن القطاع ھو علي بن جعفر، أبو القاس. ٢٩٨، وبالمد ٣٠٤ حكاه بالقصر في أبنیة األسماء واألفعال - ١١

  .٤/٢٦٩، واألعالم ٢٠٤انظر البلغة . ھـ٥١٥توفي سنة . األفعال، وكتاب أبنیة األسماء واألفعال
  .٣/٣١١، والمساعد ٢/٢٤٩، ومر ١/٢٨٤) سلحف(، والمصباح المنیر كتاب السین ٢/٦٤٣ انظر حكایة الفراء في االرتشاف - ١٢
، ولیس "ُبْھماة واحدة: "واأللف لغیر التأنیث، إال أن بعضھم قال" ُفْعلى"وال یكون : "٢/٣٢٠وقال سیبویھ في الكتاب . نبت، وقد مر:  ھو البھمى- ١٣

 كما ،لإللحاق وال التأنیث لغیر زائدة أنھاسیبویھ  مذھب على األلف ھذه في والقول": ١٩٥-١٥/١٩٤ ابن سیدة في المخصصقال . "ھذا بالمعروف
، وقد نفى  أما في رأي أبي الحسن فتكون لإللحاق بُجْخَدب...ُبْھماة في دخوُلھا جاز كذلك ،َقَبْعَثَراة حقل من التاء تمتنع ال فكما ،كذلك َقَبْعَثَرى ألف أن

  ).بھم(وانظر اللسان ". سیبویھ ھذا البناء أصًال
 .١٩٣، وأبنیة ابن القطاع ١٥/١٥٤انظر المخصص . وھو نوع من الحلوى - ١٤
  .١٩٠، ١٥٠، وأبنیة الزبیدي ١٠٧ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٥
  .الغامضالكالم  أیضًااللَُّغُز و. الَحْفُر الملتوياللَُّغُز و .ِره تحت اَألرضْحُج حفرة یحفرھا الَیْرُبوع في :واللُّْغُز واللَّْغُز واللَُّغُز واللَُّغْیَزى واِإلْلغاُز - ١٦

 ).لغز(، واللسان ١٩٣، وأبنیة ابن القطاع ٢٤٠-٢٣٩، والمقصور والممدود البن والد ٤٥انظر أبنیة السجستاني 
  .١٩٨، وأبنیة ابن القطاع ١٥٤، وأبنیة الزبیدي ١١٦ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٧
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 "خضارى"، و ١نِيتبنل) "الشقَّارى"مع   (،"ىخباز" : حنو ،الثّاين وتشديد   ،األول مض بِ "ىالَعفُ" : عشر الثّاين
٢رٍلطائ.   

)زواع(/أي :ان سب) ِهذهلغري  (األوزانيف مباين املقصورة ) ًنداراتفَ.)اس مما ندر:   

   .٤ للخسارة"ىرخيس"ـ ك٣َ"ىلَعيفَ"

   .تبن ل"ىهرنو"ـ كَ"ىعلَوفَ"و

   .يخِي الشش من مبٍر لض"ىقَعولَ"ـ كَ"ىعولَفَ"و

   .٥ةضاوفَ للم"ىوضضوفَ"ـ كَ"ىلَوفَوع" و."ىوضضيفَ"ـ كَ"ىلَيعوفَ"و

   .٦بِج للع"اايرحب"ـ كَ"ايالَعفُ"و

   .٧ي األرنبِش من مبٍ لضر"ىاوعبرأُ"ـ كَ"ىوالَعفْأُ"و

   .٩ةبه للر"ىوترهب"ـ ك٨َ"ىوتعلُفَ"و

   .١١تبن ل١٠"ىقَودقُحن"ـ كَ"ىلَوعلَلُفَ"و

   .١٢مشية بتبختر ل"يخىهب"ـ كَ"ىعيلَفَ"و

   .١٣لِاط للب"ىيهير"ـ كَ"ىيفْعلَّ"و

   .١٤ملوضع" ىلَّجيإِ"ـ كَ"ىلَّفْعإِ"و

  
                                                

 .١٧٥، ١٣٨ وأبنیة الزبیدي ،١٥٨، ١٠٦والمقصور والممدود البن والد ، ٨٠ انظر أبنیة السجستاني - ١
  .نبت:  خضارى١٧٥وفي أبنیة الزبیدي  .١٠٧، والمقصور والممدود البن والد ٨٠ انظر أبنیة السجستاني - ٢
 .خطأوھو ". َفعیلى:"، وص١ في ط- ٣
 .١٠٦ انظر المقصور والممدود البن والد - ٤
، ٢٨، ١٦انظر المنقوص والممدود للفراء . المد والقصر: وفیھما لغتان. في اختالط ومفاوضة : أي وفوضوضىىُرھم َفْیُضْوَضأْم:  یقال- ٥

 ).فاض( واللسان والقاموس ،١٩٥، وأبنیة ابن القطاع ١٥٤أبنیة الزبیدي و ،٢٠٧والمقصور والممدود البن والد 
: ٣/٣١٠وفي المساعد !.  ما َأْعَجَبھ: َأي!ما َأْبَرَحھ): برح(والتاج . أعجبھ: أبرحھ): برح(یؤیده القاموس ". ة تعجبكلم: أي:" ٤/١٥٤٩في صب  - ٦
  ).برح(، واللسان والتاج ١٩٤ بمعنى المشقة والشدة في أبنیة ابن القطاع  أیضًاوردتوقد  !".ما اعجبھ: أي! ما أبرح ھذا األمر: یقال"
  .)ربع( انظر اللسان - ٧
 .وھو خطأ. بسكون العین" فْعلوتى:" في األصل ود- ٨
  .١٥٠، وأبنیة الزبیدي ١٢٧-١٢٦ انظر المقصور والممدود البن والد - ٩
  .وھو تصحیف". حنذقوقى:"وفي ص. وھو تحریف". حندقوتى:"١ في ط- ١٠
  ".حندقوق: " بلفظ٢٦٦دي ، وأبنیة الزبی٢٨٨وذكر في أبنیة السجستاني . ٩٣ انظر المقصور والممدود البن والد - ١١
 .١٦/٩، والمخصص )ھبنقع( انظر العین - ١٢
  .١٩٠، وأبنیة الزبیدي ٢٨٤، والمقصور والممدود البن والد ١٣٤ انظر أبنیة السجستاني - ١٣
  .١/٢٨٨) إیجلى(، ومعجم البلدان ١١٧، ٩٨ انظر أبنیة الزبیدي - ١٤

  
 ب/٢٩٦
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   .١ للعظيم األرنبة"رىوكْم"ـ كَ"ىلَّفْعم"و

   .٤ الدواب٣ للعظيم الروثة من٢"رىوكْم"ـ كَ"لَّىعفْم"و

   .٥اد الرقُ للكثريِ"قدىمر"ـ كَ"لَّىعمفْ"و

   .٦نيتي للعظيم اخلص"ىدودر"ـ كَ"ىفَوعلَّ"و

   .٨تب نلِمح ل٧"شفْصلَّى"ـ كَ،"لَّىلفع"و

   .٩ح للمر"مرحيا"ـ كَ"فَعلَيا"و

  . ١٠نِيع، وهذان ملوض"ايحوالَ"ـ كَ"الَىعوفَ" و."اايبردر"ـ كَ"ايعلَالَفَ"و

  .رظَ نها نادرةًويف كون هذه كلِّ

 ]ـلـمهـفَ  اـدـأَفْ  الَُءـعثَ         الَُء ـعـ ال ثَـلَّـمعـوفَ  نِـيلَالَُءـع  

  والَـعمفْ  اـيلـعـف  الَُءـاعـوفَ          والَـاعـفَ  لُالَـعـفُ  االَـعـف مثُ 

  ]ذَاـأُخ الَُء ـعـفَ  اٍءـفَ لَق ـمطْ           ذَاـوكَ االَـعـنِ فَـي العلَقـومطْ  

 رش عوقد ذكر من املشهورة سبعةَ .رةٌ ناد وأوزانٌ، مشهورةٌ املمدودة أوزانٌالتأنيث أللف :١١أي) لمدها (
  : وزناً

ـ  :راًأو مـصد   ،"اءرحص"ـ كَ : امساً ؛كيف أتى ) الَُءفَع (:األول ـ غْر"ـ كَ أو مجعـاً يف املعـىن      ،"اءب: 
  . "ءالَطْ هةٌميد"ـه كَ، أو لغريِ"اءرمح"ـ كَ"لعفْأَ"ى ثَن ُألأو صفةً ،١٢"اءفَرطَ"ـكَ

                                                
 طرف :األرنبة و. بعیب من عیوب الدواب٢٥١فسر في المقصور والممدود البن والد و. ١٩٠، وأبنیة الزبیدي ١٣٦ انظر أبنیة السجستاني - ١

 .األنف
  .٢/٣٤٤ انظر الكتاب - ٢
  ".ومفعلى كمكورى لعظیم الروثة من:"٢ سقط من ط- ٣
 ).كور(وانظر اللسان والتاج .١٩٠ ذكرت بفتح المیم في أبنیة الزبیدي - ٤
 ).رقد(، واللسان والتاج ١٥١ انظر أبنیة الزبیدي - ٥
  ).كرا(، واللسان ١١٥، والمقصور والممدود البن والد ٣٠٦أبنیة السجستاني  انظر - ٦
 .وھو تحریف". شفعلى:"١ في ط- ٧
  .١٥/٩٨، والمخصص ٢٨٢ انظر أبنیة الزبیدي - ٨
 .زجر في الرمي ب٢٥١، والمقصور والممدور البن والد ١٣٥وُفسر في أبنیة السجستاني . ١٩٣، وأبنیة ابن القطاع ١٩٠ انظر أبنیة الزبیدي - ٩
 ).بتت(، و)بردر(، والتاج ٢/٣٢٢) حوالیا(، و١/٣٧٧) بردرایا( انظر معجم البلدان . بالنھروان من أعمال بغدادانموضع:  بردرایا وحوالیا- ١٠
 .١٧٥٦-٤/١٧٥١ أغلب الكالم اآلتي في شرح الكافیة - ١١
أنھ اسم جمع، المقصود  و).طرف(، واللسان والتاج ٣٢١لممدود البن والد ، والمقصور وا٦١٨انظر أدب الكاتب .  الطرفاء شجر واحده َطَرَفة- ١٢
 .و اسم جنس جمعيأ
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 ، وكسرها ، بفتح الباء  "اءعبرأَ" و ،"اءعبِرأَ" و ،"اءعبرأَ"ـكَ) مثلَّثَ العنيِ ...عالَُءأَفْ (:ابعالث والر اين والثّ والثّ
هاوضم،للر ام األسبوعابع من أي.   

   .٢ لدعوة اجلماعة"ىجفَلَأَ" :همومن املقصورة قولُ .١سهيل ذكره يف الت،ني من املشترك هو بفتح الع،نعم

   .٤ اسم امرأة"ىنتفَر"ومن املقصورة . ، وهو من املشترك٣مكان ل"اءربقْع"ـك) لَالَُءفَع (:اخلامس) و(

  .٦ه غريظُحفَ وال ي.٥يدر د ابن/ كما حكاه،اصص للق"اءاصصق"ـك) ءفعاالَ (:ادسالس) مثَّ(

لُال (:ابعوالسءفُع .(بضل مـ ك،األو"فُصاءقُر."امساً إالَّئْجِ ومل ي .   

 ٧اع القطَّوحكى ابنأن قَ": قاله يعالقُد فُربالقَ"ىص ٨ وجيوز. فعلى هذا يكون مشتركاً.رِص يف ثالثه الفـتح  
والضم .  

   .٩ اسم موضع"ىلَوادب"ومن املقصورة .  وهو من املشترك".اءوراشع"ـ كَ)ءفَاعوالَ (:امنوالثّ

  . ١٠ي جحرة الريبوع ألحد باب"اءعاصقَ"ـك) فَاعالَُء (:اسعالت) و(

  . "اءيرِبك"ـ كَ،الثّاين وسكون ،األولبكسر ) ءايلفع (:والعاشر

  . ١١يوخ جلماعة الش"اءخويشم"ـك) ءوالَعمفْ (:واحلادي عشر

ومطْلَـق   (: بقوله ، وإليها أشار  "ءالَوعفَ" و ،"ءالَيعفَ" و ،"ءاالَعفَ" :ابع عشر الث عشر والر  اين عشر والثّ  والثّ
االَالعنيِ فَع(،ةٌ والفاء مفتوحفيهن .   

ـ اُء الق اكَبر"و. اس هو  الن أي  :  أي ؛"وه اِءاسر الب ا أدري أي  م" :١٢قال، ي "اءبراس" : حنو "ءاالَعفَ"ـفَ الِت" 
شد١٣هت.   

                                                
٢٥٧ - ١. 
  .١١٥، ٩٨، وأبنیة الزبیدي ٥٣، والمقصور والممدود البن والد ٣٤ انظر أبنیة السجستاني - ٢
، ومعجم ٢٨٧، وأبنیة الزبیدي ١٩٣د ، والمقصور والممدود البن وال٢٧٠انظر أبنیة السجستاني .  عقرباء أرض بالیمامة، وبالجوالن أیضًا- ٣

  .٤/١٣٥) عقرباء(البلدان 
  . وھو اسم لألمة، والمرأة الفاجرة). فرت(، والقاموس )فرتن(، واللسان ٢٨٩، وأبنیة الزبیدي ٢٠٩ انظر المقصور والممدود البن والد - ٤
 .٣/١٢٣٠ جمھرة اللغة - ٥
  .وھي المرأة الجزلة" ِجزاالء"وھي الجرادة األنثى، و" ِدباساء "٣/١٢٣٠ ذكر ابن درید في جمھرة اللغة - ٦
  . ٣٠٣ -٣٠٢ حكاھا بالمد وبالقصر في أبنیة األسماء واألفعال - ٧
  ".ویكون:" في د- ٨
 ).بدل(، والتاج ١/٣١٨) بادولى(، ومعجم البلدان ١٥٣انظر أبنیة الزبیدي  .موضع في بغداد:  بادولى- ٩
  .١٥٧، وأبنیة الزبیدي ٢٢٤مقصور والممدود البن والد ، وال٤٣ انظر أبنیة السجستاني - ١٠
  . أنھا لجماعة الشیوخ والعلوج واألعیار١٩٠أبنیة الزبیدي في و. ١٦/٧٦والمخصص ، ٢٥٥بن والد  انظر المقصور والممدود ال- ١١
 ).برس(غاني والتاج  انظر التكملة للص- ١٢
 .١٦٧، وأبنیة الزبیدي ٦٩ن والد ، والمقصور والممدود الب٣٣٥ انظر أبنیة السجستاني - ١٣

 أ/٢٩٧
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فَ" ١اع القطَّوقد أثبت ابنىالَع"منها مقصوراً يف ألفاظ : "زخفعلى هذا يكون مشتركاً.٢ اسم جبل"ىاز .  

ـ   وعد .٤ منه عٍون ل "اُءيثَ وكَرِ اُءيثَ قَرِ ٣رمت"، و "اءاسرب" مبعىن   "اءيسبرِ" : حنو "يالُءعفَ"و مـن   ٥سهيله يف الت 
   .٦"ىريثكَ" :ومن املقصورة. املشترك

  .٨ةيرِور إليه احلَبسن تعٍ ملوض"اءروحر"، و٧ةرذ للع"اءوقَدب" : حنو"ءوالَعفَ"و

  : ٩تنبيه

عد  يف  هذا الوزنَ  ١٠سهيل يف الت  املخ تباملمدودة ص .  فَ" ١١اع القطَّ وأثبت ابنعبالقَ"ىلَو مـن ذلـك  ؛رِص : 
"حضوو ١٢ ملوضع "ىر ،"دبلغة يف    "ىقَو "داءوقَب" و  باملد ،"قُدىقَو" لقر يـ قَ"، و ١٣ بالبحرين ة  قبيلـة يف    "ىورطُ

جر١٤ القيسئويف شعر امر. مه :  

  ]اعلِوـاب القَـال عقَ[ ىفَوـن تابـقَع      ]ونِهـبِلَبلَّقَت ـاراً حـ دثَأنَّـكَ [-٢٤١

  .١٥ انتهى.حيح وهو الص.وعلى هذا فهو مشترك

  واخلامس عشر والس  ابع عشر ادس عشر والس: "مفتوحة فيها، وإليها أشـار      / والعني ، مثلث الفاءِ  "ءالَفع 
   .) فَعالَُء أُخذَامطْلَق فَاٍء...وكَذَا (:بقوله

   . من املشترك هذا الوزنَ أن١٦ّم اسم موضع، وقد تقد"اءجنفَ" :فالفتح حنو
                                                

  .١٢٢ أبنیة ابن القطاع - ١
، واللسان والتاج ٢/٣٦٤) خزاز(، ومعجم البلدان ١٠٥انظر المقصور والممدود البن والد . كانت العرب ُتوِقد علیھ غداة الغاَرة جبل معروف - ٢
 ).خزز(
 .١من ط" تمر" سقطت - ٣
  .١٨٨، وأبنیة الزبیدي ٢٢٤ انظر المقصور والممدود البن والد - ٤
٢٥٧ - ٥.  
، ٢٢٧انظر المقصور والممدود البن والد . یروَت وُلبناَن في ساحِل الشَّام وھو ُرطوَبٌة َتخُرُج من َأصِل شجرٍة تكوُن بجباِل بیتداوى بھ؛ِعقِّیٌر  ھو - ٦

  ).كثر(، واللسان والتاج ١٦/٧٥والمخصص 
الدِّْبق حمل شجر في  ھو الدِّْبق؛ و١١٨، والمقصور والممدود البن والد ١٢١وفي أبنیة السجستاني ). دبق(، واللسان ١٨٨ انظر أبنیة الزبیدي - ٧

  .َجْوفھ كالِغراء الزق َیْلَزق بجناح الطائر فُیصاد بھ
انظر المقصور والممدود البن . كان أول تحكیمھم واجتماعھم؛ ألنھا كانت م الحروریة من الخوارجانسبت إلیھقریة بظاھر الكوفة، :  حروراء- ٨

 .٢/٢٤٥) حروراء(، ومعجم البلدان ٩٧والد 
 .٢/٢٥٢ التنبیھ مستفاد من مر - ٩
٢٥٦ - ١٠. 
 .١٩٤، ١٢٥ أبنیة ابن القطاع - ١١
 .٢/٢٧٢) حضور(انظر معجم البلدان . حضور، وحضورى، وحضوراء: بلدة بالیمن، وفیھا ثالث لغات:  حضورى- ١٢
) دقوقاء(انظر معجم البلدان . قوق، ودقوقى، ودقوقاءد: وفیھا ثالث لغات. وإربل من أعمال الموصل.  المذكور أن دقوقى بلدة بین بغداد وإْرِبل- ١٣
 ).دقق(، والقاموس والتاج ٢/٤٥٩
، وشا، وزھر، والخزانة ٣١٨، ومر، والمغني ٢٩٥، والجنى الداني ٣/١٩١، والخصائص ٩٤ البیت من الطویل، المرئ القیس في دیوانھ - ١٤
یقول كأن ھذا الراعي  .صغار الجبال: القواعلو. اسم جبل: ىوتنوف. ات األلبانالنوق ذو: واللبون. اسم راعي إبل امرئ القیس: ودثار .١١/١٧٧

 ولم تأخذھا العقاب التي تأوي إلى القواعل وھي الجبال ىتأوي إلى أعالي الجبال، مثل تنوفبلھ، كأن أبلھ حلقت بھا العقاب التي إالذي سلبت منھ 
  .٢/١٥٠، وزھر ٥/١٤٣، وشا ٣/٣٣٠ وھشا ،٢/٢٥٢ورد في مر . المنخفضة، التي یمكن الوصول إلیھا

  .بالقصر" فعولى"على وزن " تنوفى"تنوفى، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
 .في ط، وص" انتھى" لیست - ١٥
 .٢٠٩ صفحة - ١٦

ب/٢٩٧
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   .١ز القَنعمل م يطٌطَّخ م وهو ثوب"اءيرـس" :والكسر حنو

والضحنوم : "رشو،"اءع "فَناءس"٢م، وقد تقدأن ه ماملشتركن  .  

  : تنبيه

كالمه يوهم حصراملمدودة ا أوزان وقد بقي منها أوزانٌ.هملشهورة فيما ذكر ؛٣ها يف غري هذا الكتاب ذكر 
   :منها

"عيحنو،"ءالَف : "كْسياءد"لقطعة م نالغ ٤من.   

   .٥ ملكان"اءابِعني" : حنو،"ءاعالَفَي"و

   .٦ ملشية املتبختر"اءتركُض"ـ كَ"ءعالَتفْ"و

   .٧اس وهم الن"اءاسبر"مبعىن  "اءاسبرن" : حنو،"ءفَعناالَ"و

   .٨ مبعناه أيضاً"اءسنرب" : حنو،"ءالَنعفَ"و

   .٩يلة املظلمة للّ"اءطرمس" : حنو،"ءفعلالَ"و

   .١٠ر وهو بصل الب"ءصالَعن" و،"خنفُساء" : حنو،"فُنعالء"و

   .١٣ةبلَ واجل١٢َر للش"اءكَوكُبع" و،١١"اءكَومعكُ" : حنو،"الَءفَعلُو"و

   ".اءوراشع" لغة يف "اءرعشو" : حنو،"ءالَوفَع"و

  

                                                
  .١٧٥، وأبنیة الزبیدي ١٥٠ انظر المقصور والممدود البن والد - ١
  .٢٠٨ صفحة - ٢
 .٢٥٦ في التسھیل - ٣
  ).دكس(، واللسان ١٥٥ انظر أبنیة الزبیدي - ٤
 مضموم ىوُیناِبع: "وفیھ) نبع(، واللسان ١٥٥، وأبنیة ابن القطاع )نبع(وانظر العین . وفیھ لغتان َینابعاء بفتح أولھ، وُینابعاء بضم أولھ.  اسم بلد- ٥

 ". وحكى غیره فیھ المّد مع الضم. ھذا قول كراع، فِإذا فتح َأّولھ ُمّد،اَألّول مقصور مكاٌن
 .١٥٥، وأبنیة الزبیدي ٧٢دود البن والد  انظر المقصور والمم- ٦
  .٢٨٦، وأبنیة الزبیدي ٦٩، والمقصور والممدود البن والد ٢٦٨ انظر أبنیة السجستاني - ٧
  .٢٨٦، وأبنیة الزبیدي ٦٩، والمقصور والممدود البن والد ٢٦٨ انظر أبنیة السجستاني - ٨
 ".ھي ظلمة الغیم: "٢٥٠وفي أبنیة السجستاني . ٢٨٧، وأبنیة الزبیدي ١٧٧د  انظر المقصور والممدود البن وال- ٩
  .١٤٢، وأبنیة الزبیدي ١٩٦ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٠
 .وھو خطأ". مكوكاء:"١ في ط- ١١
  .وھو خطأ". للسیر:" في األصل- ١٢
  ).بعك(، واللسان والتاج ١٥٣ انظر أبنیة الزبیدي - ١٣
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   .١ لالختالط"اءخمشي" : حنو،"ءمفعالَ"و

  ٤. انتهى.٣ اليمنو بن عامر ملك لعمرِ"اءيمزيق" : حنو،٢"اءيليفُع"و

  : خامتة

   : املشتركة بينهمااألوزانُ

   . فتح مثّمض بِ"ءالعفُ" و. بفتحتني"ءالعفَ"

   .الثّاين وسكون ،الث والثّاألول بفتح "ءالَلَعفَ"و

   .الثّاين وكسر ،األول بفتح "ءالَيعفَ"و

   .داًاين مشد والثّاألول بكسر "ءالَيعف"و

   . مشدداًالثّاين وفتح ،األول  بضم"ءالَيعفُ"و

   .نبيه عليها الت٥م وقد تقد."ءالَواعفَ"و

   .٦ وهي العادة"اءريجِهإ" و،"ىريجِهإ" : حنو،"ىلَيعفْإِ" :ومنها أيضاً

   .٨ةلَصو للح"ىلَصوح"، و٧ من املشي لضربٍ"ىلَزوخ" : حنو،"ىلَعوفَ"و

   ".اءسكْدي"  مبعىن"اءديكَس"، و"ىلَزوخ" مبعىن "ىلَزيخ" : حنو،"ىلَعيفَ"و

   .١٠ائر ذنب الط٩ّتبِنم ل"اءكَّمزِ" و،"ىكَّمزِ" : حنو،الثّالث وتشديد ،اين والثّلر األو بكس"ىلَّعف"و

  

                                                
 فیما  بھذا المعنىولم أقف علیھ . نقًال عن ابن مالك بالجیم٢/٦٤٨الرتشاف وذكره أبو حیان في ا . بالحاء المھملة٤/١٧٥٤الكافیة ذكر في شرح  - ١

" َمْشُیخاء: "والمذكور". بمعنى االختالط" مشیخاء" اللغة لم أر في القاموس وال في غیره من كتب:"٤/١٥٥٤وفي صب . عدت إلیھ من مصادر
  من - بالحاء المھملة- َمِشیحاءالقوم في  :١٦٥أبنیة ابن القطاع و ،١٦/٧٦ المخصص وفي). شیخ(الشیوخ في القاموس والتاج بمعنى جماعة 

  . اختالط في من َأمرھم َأي-بالحاء المھملة  -  وَمْشُیوحاءھم في َمِشیَحى): شیح(، واللسان ١٢/١٣٨ وفي المخصص. أي في جدٍّ وعزم. أمرھم
 ". ألنھ على ھیئة المصغر فال یثبت بناًء"ُفَعْیِلیاء"ولم یذكر التصریفیون :" ٢/٦٥٠ف في االرتشا - ٢
 .٥/٨٠األعالم و ،)مزق(اللسان و ،١٩٣ أبنیة ابن القطاع انظر. سمي بذلك ألنھ كان یمزق كل یوم حّلتین - ٣
 .في ط، وص" انتھى" لیست - ٤
 .٢١٤ صفحة - ٥
، والمخصص ١١٤، ٩٨، وأبنیة الزبیدي ٥٤، والمقصور والممدود البن والد ٣٧-٣٦ستاني ، وأبنیة السج٤١ انظر المنقوص والممدود للفراء - ٦

١٦/١٥.  
 .٢٢٢، ١٨٢، ١٤٤، وأبنیة الزبیدي ٢٩٨، والمقصور والممدود البن والد ٩٩انظر أبنیة السجستاني .  وھي المشیة التي فیھا تثاقل وتفكك- ٧
  .١٨١، ١٤٢، وأبنیة الزبیدي ٩٧ والمقصور والممدود البن والد ،٩١انظر أبنیة السجستاني . حوصلة الطائر:  أي- ٨
  .وھو تصحیف". لمثبت:"، وص١ في ط- ٩
  .١٨١، وأبنیة الزبیدي ١٣٧، والمقصوروالممدود البن والد ٩٢ انظر أبنیة السجستاني - ١٠
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   .١"اءدنلَج" و،"ىدنلَج" : حنو،الثّالث وسكون ،الثّاين وفتح ،األول  بضم"ىلَنعفُ"و

  . ٣ لضرب من اجلراد٢"اءبادخج" و،"ىبادخج" : حنو،"ىلَالعفُ"و

اوأم/ "فـ كَ "ءالَع"لْعو ،٤ وهو عرق يف العنق    ؛"اءب "حرو ٥ وهو دويبة  ؛"اءب ،"س؛"اءيس  فقـار   وهو حـد 
ـ "، و ٨"ةاَءوح"ه   واحد  وهو نبت  ؛"اءوح"ـ كَ "ءالَعفُ"و .٧صي وهو الش  ؛"اءشيالش"، و ٦رهالظَّ موهـو   ؛"اءز 
ضرقُ"، و ٩ من اخلمر  بووهو احلَ  ؛"اءب ازو ١٠ز ،"خ؛"اءش   وهو العظم الن ئات فكلُّ .١١ األذن  خلف  هـا  فُ هذه أل

  ١٤. واهللا أعلم.نةٌها منو ألن؛١٣"اسنرقُِ" و،١٢"اسطَرقُ"ـلإلحلاق بِ

                                                
، ١٨٢، وأبنیة الزبیدي ٨٢ور والممدود البن والد والمقص، ١/٣٥٤) بضغ(وجمھرة اللغة ، ٩٧انظر أبنیة السجستاني .  اسم ملك من ملوك عمان- ١

 ).دجل( والتاج واللسان
 ".جخادبى وجخادباء:"إلى نسخة ثانیة فیھا) ب/٢٩٧(وأشیر في ھامشھ . ولم أقف علیھ". جنادبى وجنادباء:" في األصل- ٢
  .٢٨٣، ٢٧٦، وأبنیة الزبیدي ٧٨انظر المقصور والممدود البن والد .  ویقال جخادب أیضًا- ٣
 .١٧٤، وأبنیة الزبیدي ٣٢٣، ١٩٧ انظر المقصور والممدود البن والد - ٤
  .١٣٧، وأبنیة الزبیدي ٩٩ انظر المقصورو الممدود البن والد - ٥
 ).سیس( انظر اللسان والتاج - ٦
 ).شیش(اللسان والتاج و ،١٦٠ المقصور والممدود البن والد انظر . الرديء الذي لم یشتد نواهالتمروھو  - ٧
  ).حوا(، والصحاح واللسان ٩٩ انظر المقصور والممدود البن والد - ٨
  ).مزز(، والصحاح واللسان ٢٥٧ انظر المقصور والممدود البن والد - ٩
 ).قوب(، واللسان والتاج ١٧٤، ١٣٨انظر أبنیة الزبیدي .  وھو مرض یصیب الجلد ویداوى بالریق- ١٠
 ).خشش(، واللسان ١٠٩الممدود البن والد ، والمقصور و٢٢١ انظر إصالح المنطق - ١١
  ).قرطس(، واللسان والتاج ٢٨٦انظر أبنیة الزبیدي . ھا الصحیفة التي یكتب فی: والقرطاس.بضم القاف وكسرھا - ١٢
 .٢٨٦، وأبنیة الزبیدي ٢٩٥انظر أبنیة السجستاني . شبھ األنف یتقدم من الجبل: والقرناس.  بضم القاف وكسرھا- ١٣
 .في ط، وص" واهللا أعلم"لیست  - ١٤

 أ/٢٩٨
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ـاملَقْصواملَم رـوودد  

  
  ]"فـاألس"ـكَ رٍـيظانَ ذَا ناً وكَـحفَت         توجب من قَبلِ الطَّرفـاس مـا اسإذَ[

هو الّ  املقصور  إعرابِ ذي حرف  ه ألالزِ ف ةٌم .الّذي هو   واملمدود حر ه مهْ  إعرابِ فـ   ةٌز قبلها أل ـ  ف دةٌ زائ. 
وكالهوهو وظيفةُ،ما قياسي الن حوي. وسماعاللُّ وهو وظيفةُ،ي وِغ١ي .  

    بقوله وقد أشار إىل املقصور القياسي ) : إذا اسم (صحيح)    فلِ الطَّرن قَبم بجوتاس...حاً وكـانَ ذَا    فَت
  .٢حيحلصا  مثالُ؛)"فاألس"ـك (لِّتع املُنم) نظريٍ

  )رِـاهـاسٍ ظَـيقرٍ بِـصوت قَـبـثُ          رِـلِّ اآلخـمعـال رِهـيـظـنـلـفَ( 

هـا مـن     نظري  ألنَّ ؛ها مقصورةٌ ه فهذه وما أشب   ،"ىو ه يوِه"، و "ىم ع يمع"، و ٣"ىو ج يوِج" : حنو
حيحِالص  مستوجب فت    أَ" : حنو ،هرِح ما قبل آخسأَ ف رِفَ"، و "فاًسفَ ح أَ"، و "حاًرشأَ ر ٤"راًش، ما علمت يف باب     ل
فَ"  أن٥ّ املصادرِأبنيةلَع"العني الالَّ املكسور زمب فَ" هاببفتح العني"لٌع .  

٦ها قولُوأم:  
  لُـع نهـدامـا مـدتهـراًء ومـغ        اـإذَا قُلْت مهالً غَارت الْعين بِالْبكَ -٢٤٢

 ِءيالش بِ تيرِغَ" ، ال مصدر  ٧، كما قاله أبو عبيدة    تيالَ إذا و  "اًءر غ نِيئَي بني الش  تيارغَ"  مصدر "اًءرغ"ـفَ
   . فيه يف غضبكتيماد إذا ت" بهيرِغْأُ

                                                
 .٤/٢٥١ الكالم السابق في ھشا - ١
 ".للصحیح:" في ط، وص- ٢
انظر الصحاح . الَجَوى كل داٍء یْأخذ في الباطن: قیل و. السُّلُّ وتطاُول المرض:قیلو .الَھَوى الباطن: وقیل.  ِشدَِّة الَوْجِد من عشق َأو حزن:الَجَوى - ٣

  ).جوا(واللسان والقاموس 
 ).أشر(انظر الصحاح واللسان والتاج . بِطر وكَفَر النعمة فلم یشكرھا:  أشر- ٤
 ).٢/٥٨٤ (١، و ط)ب/١٥٣(األصل انظر  - ٥
ورد في . ، وزھر٤/٥٠٩، والمقاصد ٦/٣٩، وشرح المفصل البن یعیش ١/٦٠، وأمالي القالي ٢٥٥لكثیر عزة في دیوانھ  البیت من الطویل، - ٦

  .كثیرة فیاضة: نھلو .٢/٢٩٢، وزھر ٤/٢٥١ھشا 
 ".غاریت" مصدرًا لـ"ِفعال" على وزن  الممدود"غراء"غراء، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

: قال خالد بن كلثوم: " وقال٣/٩٨١) العبیدي. تحقیق د(الصحیح أن أبا عبید حكاھا عن خالد بن كلثوم في الغریب المصنف و.كذا في جمیع النسخ - ٧
: أبو عبیدة. ت فاعلت من الِوالءمعنى غار: قال...غراء..إذا قلت أسلو غارت العین بالبكا: ومنھ قول كثیر. والیت: ؛ أي"غاریت وعادیت بین اثنین"

  عن أبي عبیدةوقد ورد). ىغر(، واللسان ١٣/١٥٤، والمخصص ١/٦٠وانظر أیضًا أمالي القالي ". ھي فاعلت من غریت بالشيء أغرى بھ َغراء
 يلھ نحو مئت. دب واللغة وأبو عبیدة ھو معمر بن المثنى البصري النحوي، من أئمة األ. ما ذكره األشموني٢/٢٩٢، وزھر ٢٥٢-٤/٢٥١في ھشا 

  .٧/٢٧٢، واألعالم ٢٩٥انظر البلغة . ھـ٢٠٩ سنة :قیلو ،واختلف في سنة وفاتھ). ام العربأی(، و)الخیل(، و)مجاز القرآن: (مصنف، منھا
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  ]"الدمى" وـنح  ةلَـعـوفُ لَةـفعـكَ       اـعِ مـمـي جف لٍـعـوفُ لٍـفعـكَ[

) ةوفُعلَ (،بكسر الفاء) كفعلَة...يف جمعِ ما (،ها، والعني مفتوحة فيهمابضم) وفُعلٍ(ر الفاء   بكس) كفعلٍ(
ل ، والعني ساكنة فيهما،هابضماألوايناين للثّ والثّ،لِ لألو.   

١ حنولُفاألو: "رفية وفو٢"ىر ،"رمية وم٣"ىر.   

 بكـسر  ٥"برة وقبرق" :حيح الص من/ نظريمها فإنّ؛٤"ىدة وميدم" و،)دمىال( و "ةيمالد" :)نحو(اين  والثّ
   .، وهو مستوجب فتح ما قبل آخره٧ القاف بضم٦"برة وقُبرقُ"القاف، و

 ،"مركْم" حيحِ الصنمها م نظري فإنّ؛"ىنتقْم" و"ىطًعم" : حنو،ف أحر٨ على ثالثة ا زاد  م وكذا اسم مفعولِ  
   .توجب ذلك وهو مس،"مرتحم"و

ـ أَ" و ،"ىمعأَ"ـ كَ ، تفضيلٍ  أو لغريِ  ،"ىصقْاَأل"ـ كَ ، كانَ يلٍضفْت ل ةًفَ ص "لعفْأَ"وكذلك   عفـإنّ  ؛٩"ىش  
نظريمها منحيح الص: "األبعو،"د "األعم١٠"ش.   

مها  نظري فإنّ؛"ىنا والدينالد"، و"ىصى والقُوصالقُ"ـ كَ،"لعفْاَأل"ى ثَن أُ"ىلَعلفُا"ـعاً لم جوكذلك ما كانَ
منالكُ" :حيحِ الصبى والكُرباُأل"، و"رخى واُألرخر."   

   أمساءِ وكذلك ما كان من  ناسِ األج داال   على اجلمعي  ة بالتجرد من  فَ"اء كائناً على وزن      التبفتحـتني  "لع ، 
 وعلى الوحدبِ ١١ة م ـ كَ ،اءصاحبة الت"حص اة وحفإنّ ؛١٢"اطًاة وقَ طَقَ" و ،"اص  نظري  مها من ـ " :حيح الص شرةٌج 

وشجو"ر ،"مدةٌروم د١٣"ر.   

 نمها م  نظري  فإنّ ؛"ىعسم" و ،"ىهلْم" : حنو ، أو مكان   أو زمان   مدلوالً به على مصدرٍ    "لعفْاملَ" ١٤وكذلك
حيحالص: "ذْمهو،"ب "مسرح."   

                                                
  .١٧٦٣-٤/١٧٦٠ أغلب الكالم اآلتي في شرح الكافیة - ١
 ).ىفر(انظر اللسان والتاج . الكذبة:  الفریة- ٢
  ). ىمر(، والصحاح واللسان ٢٤٥انظر أبنیة المقصور والممدود البن والد . ِدرَّتھا: مریة الناقةو. كالش: المریة - ٣
 ).ىمد(انظر اللسان والتاج . الِمْدیة الشَّْفرة - ٤
 ).قرب(انظر الصحاح واللسان .  واللبنما ُیستقى فیھ الماء: الِقْرَبة - ٥
  ).قرب( انظر الصحاح واللسان والقاموس .ما ُیَتقرَّب بھ إلى اهللا تعالى:  والُقْرَبة.الوادي: والُقْرَبة. القرابة:  الُقْرَبة- ٦
 ".بضمھا: " في د، ط، وص- ٧
 .وھو خطأ". ثالث:"١ في ط- ٨
 الصحاح و ،١٧٩ المقصور والممدود البن والد انظر. ویقال رجل أعشى وامرأة عشواء. أو الذي ال یبصر لیًالضعیف البصر، :  األعشى- ٩

 ).عشى(واللسان 
 ).عمش( انظر الصحاح واللسان .ال تزال عینھا تسیل دمعًا، وال تكاد ُتبِصُر بھا: رجل َأْعَمُش، وامرأة عمشاء، أي - ١٠
 ".الواحدة:" في د- ١١
 ).قطا(انظر اللسان والتاج . من الیماموھو ؛  طائر: القطاة- ١٢
  ).مدر( انظر الصحاح واللسان .ى والمدن مَدرًاوالعرب تسمِّي القر .والواحدة َمَدَرة. ِقَطُع طیٍن یاِبٍس: لَمَدُر ا- ١٣
 ".كذا:" في د- ١٤

  
  

ب/٢٩٨
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 مهـا مـن    نظري  فإنّ ؛٢ة اهلدي  وهو وعاءُ  "ىدمه" و ،"ىممر" : حنو ، مدلوالً به على آلة    "لعفْامل" ١وكذلك
حيحالص: "مخصو،٣"ف "مغلٌز" .  

  : بقوله القياسي إىل املمدود أشارمثّ

]مـوـا اسحـتق ـقَبأَرٍـلَ آخ ـل ـاملَـفَ         ف دـفي نـيظم رِهتاًـحـ عرِف   

  صـكَمعرِ الفـلِ الّـدئَـي قَذدب ا ـد         زِ ومبِهى"ـلٍ كَـصوعـوكَ "ار"تىأَار"[  

)قحتا اسمو (٤أي:من حيح  الص)ٍلَ آخرقَبأل ف...يف نظريِه فاملَد (املُمن ع٥لِّت) متاًحرِفع (.   

ـ را") "ارعوى"ـبِهمزِ وصلٍ كَ  ... قَد بدئَا  الّذيكَمصدرِ الفعلِ   (وذلك   عـ  (،٦"اًءو ) "ارتـأى "ـوكَ
"ارتـ وكَ ،٧"اًءي"اسقْتص ى اسقْتفإنّ ؛٨"اًءص  نظري  مها من حيح الص: "الَطَنق ا نو "قـاً الَط ،"ـ قْا تدـ  اقْ ر تاراًد" ،
   ".اجاًرختس اجرختاس"و

   ".اماًركْ إِمركْأَ" :حيح الصن م٩ه نظري فإنّ؛"اًءطَعى إِطَعأَ" : حنو،"لَعفْأَ"وكمصدر 

 ها مـن  نظري فإنّ ؛١٢"اءاملُش" و ،١١"الثُّغاء" و ،١٠"اءالرغَ"ـ كَ ،ضٍر أو م  ت على صو   داال "لَفَع"وكمصدر  
حيحالص: "غالبو،١٣"ام "الدوار."/   

ـ " :حيح الـص مها من  نظري  فإنّ ؛"اًءدى ع ادع" و ،"ًءالَى وِ لَاو" : حنو ،"لَاعفَ" مصدر   "العف"ـوكَ ضارب 
ضقَ" و،١٤"اباًرلَاتق االًت".   

فْأَ" وكمفردحنو ،"ةلَع : "كِسكْاء وأَ سرِ" و ،"ةياء وأَ دردفإنّ ؛"ةي  نظري  ه من حيح الص: "رحـ  وأَ ار ح١٥"ةٌر، 
   ."ةٌحلس وأَحالَس"و

                                                
  ".كذا: " في د- ١
اسم مكان واسم " مھدى"ویمكن أن یكون :"٤/١٥٥٨وفي صب ). ھدى(، والصحاح واللسان والتاج ٢٤٣ انظر المقصور والممدود البن والد - ٢

  ".آلة باعتبارین
  ).خصف(انظر اللسان والتاج . ذي تخصف بھ النعال الالِمْخَصُف الِمثَقُب - ٣
  .١٧٦٥-٤/١٧٦٣ أغلب الكالم اآلتي في شرح الكافیة - ٤
 .من د" من المعتل:" سقطت- ٥
 ).رعى( انظر الصحاح واللسان . وھو نزوعھ عن الجھل وحسن رجوعھِل ارِعواًء حسنًا،اْرَعَوى فالٌن عن الجْھ:  یقال- ٦
 ).رأى(انظر اللسان والتاج . وھو من رؤیة القلب أو الرأي. فّكر وتأّنى:  ارتأى- ٧
 ).قصا(انظر اللسان والتاج . غایتھا: بلغ قصواھا أي :واستقصى في المسألة - ٨
  .وھو خطأ". نظیرھما:"١ في ط- ٩
  ).رغا(، والصحاح واللسان ١٣١، ١٢٤انظر المقصور والممدود البن والد .  وذوات الخف الرغاء صوت اإلبل- ١٠
 ).ثغا(، والصحاح واللسان ٧٦انظر المقصور والممدود البن والد .  الثغاء من أصوات المعز والضأن- ١١
  ).مشى(ووردت بفتح المیم في اللسان والتاج ". الُمشاء دال على المرض ألنھ استطالق البطن:" ٤/١٥٥٩ في صب - ١٢
  ).بغم(انظر الصحاح واللسان . كون من الصوتھو دعاؤھا ولدھا بأرخم ما ی، والبغام صوت إناث الظباء خاصًة - ١٣
  .وھو خطأ". ضربًا:"١ في ط- ١٤
وفي صب ). حرر(انظر الصحح واللسان . أرض ذاُت ِحجارة ُسوٍد َنِخرة كأنَّما ُأحِرَقْت بالناروھي : َحرُّةوجمع .  حرار جمع ُحرَّة بضم الحاء- ١٥
  ". أحرة جمع الجمع: "٤/١٥٥٩

 أ/٢٩٩
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ومثَن مأَ": ١ قال األخفشرحقْأَ" و،٢"ةيفةي"م كالم املولِّن ألنّ؛دين  "رمقصوران"افًقَ" و،"ىح .   

٣ها قولُوأم:  

  اـا الْطُّنبـائهـالَ يبصر الْكَلْب من ظَلْم      ةـادى ذَات أنديـة من جمـفي لَيلَ -٢٤٣

ـ  "الم وجِ لٍمج"ـ كَ ،"اءدنِ" على   "ىدن" عم ج :٤وقيل.  فضرورةٌ ، رِ بالقص "ىدن"واملفرد   ـ  ج م، ثُ مع 
   ٦.عاً مج٥"اءدنِ" سمعه مل يه أندعب وي".ةيدأن" على "اءدنِ"

  يغَوكذا ما ص فْ" على    املصادرِ  منتالع" ومن ، الص ـال "على   فاتأو ، "فَع"ـ فْم الع" املبالغـة   لقـصد، 
   ."ارذَهامل" و،"ازباخلَ" و،"اركَذْالت" :حيح الصها من نظري ألنَّ؛"اءطَعامل" و،"اءدالع" و،"ءادعالت"ـكَ

  )"ذَاـاحل"ـ وكَ"اـاحلج"ـلٍ كَـقْن بِدـم     رٍ وذَا ـصـرِ ذَا قَـنظيـادم الـعـوال(   

  يف اخلرب، وهو من تقـدميِ      رِت املست مريِ الض  حاالن من  )دا م ذَ و رٍصذا قَ (ه، و  خرب )لٍقْنبِ( و ، مبتدأٌ )ُلعادما(
  . ٨عه يف موضفرِ ع٧، وفيه ماها املعنويل على عاماحلالِ

 قبل   ألف  زيادةُ رد اطَّ ليس له نظري  وما   ،ياعمه س رص فقَ ،ه ما قبل آخرِ   ح فت رد اطَّ  ما ليس له نظري    واملعىن أنّ 
   .ياعمس٩ فَمدههآخرِ

   :١٠ماعاً س املقصورِنمفَ

   .١١ العقل":ىجاحل"راب، و الت":ىرالثَّ"وء، و الض":انالس"، و"انيتالف"  واحد":ىتالفَ"

ماعاًومن املمدود س:   

  .١٢لع الن":اُءذَاحل" املال، وةُر كثْ":اُءرالثَّ"ف، ور الش":اُءنسال"، ونة الساثَد ح":اُءتالفَ"

                                                
 .٣/٣٣١، والمساعد ٤/٢٥٣ قول األخفش في ھشا - ١
  .وھو تصحیف". أرجیة:" في ص- ٢
،  وسر صناعة اإلعراب ٣/٥٢، والخصائص ٢٠/٩، واألغاني ٣/٨١، والمقتضب ٣٥٣-٢/٣٥٢لمرة بن محكان في الحیوان  البیت من البسیط، - ٣
 .البلل: ندىال و.٢/٢٩٣، وزھر ٤/٢٥٣ورد في ھشا . وزھر، ٤/٥١٠والمقاصد ، ٤/٢٧٨، وشرح الشافیة للرضي ١٥/٢٠٢، والمخصص ٢/٦٢٠

  .، وقیل ھو الوتدحبل طویل یشد بھ البیت والسرادق :والطنب
  .للضرورة" أفعلة"على وزن " أندیة"المقصور على " ندى"أندیة، ووجھ االستشھاد جمع : موضع الشاھد

 .٢/٥٥، والمخصص ٣/٢٣٧ ممن قال بذلك أبو الحسن كما ذكر في الخصائص - ٤
 .وھو خطأ". ندى": في األصل- ٥
  ".جمعًا....وكمفرد أفعلة:" سقط من د- ٦
  ".كما:" في األصل- ٧
 ".موضعھ...وھو من تقدیم:"سقط من دو). ٢/٣٠٦ (١ ط- ٨
 .، وص٢في ط" فمدَّه" لیست - ٩
  .٤/١٧٦٦ أغلب أمثلة المقصور سماعًا والممدود سماعًا في شرح الكافیة - ١٠
  . ٩٣، ٧٣، ١٤١، ٢٠٥د البن والد  انظر أمثلة المقصور سماعًا في المقصور والممدو- ١١
  .٩٨، ٧٣، ١٤١، ٢٠٥ انظر أمثلة الممدود سماعًا في المقصور والممدود البن والد - ١٢
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 ]ي املَـوقَصذ ـراض دارـطاًرمجـ مع         لَـعـيه وـكْالعس ـبِخي ـقَـلْفع[  

  :١ه، ومنه قولُرص القَلُ إذ األص،لِ إىل األصجوعه رألن) عليه... مجمعاًوقَصر ذي املد اضطرار(

  فَرـالَ الْسـالَ بد من صنعا وإنْ طَ -٢٤٤

  :٢هوقولُ

٢٤٥- م مفَهرِفُـثَلُ الْنعي يـاسِ الَّذنـوه        أهفَـوـلُ الْوح نـا ميقَدو ثمِـاد  

  : ٣تنبيه

منع قَ ٤اُء الفر صر   ما له ق ياس ي جِوب م دفَ" : حنو ،هفْ أَ /ءالَعفقَ ".لع لُو اراً    (: ف املصنراضط ي املدذ روقَص
عمجيف اجلملة:يعين، )عليه...م .   

ويردمذهب ٥ه قولُاِء الفر :  

  قَرِـرسِ األشـون الْفَـ كَلَارـفْـص         مولَةًـرت مشـاكَـو بـوأنت لَ -٢٤٦

  :٦هوقولُ

  اـلِ قَذَالَهـد الْطَّوِيـالُ يـا إنْ ينـم        رةـلُّ طمـ وكُ العـداارِحـقَوالْ -٢٤٧

  ٧.انتهى

 )والعكس ( املقصورِ وهو مد  اض راراً  ط)بِخ قعي ؛)لْف فم نع ه مجهور البصري  طْني م  ه مجهـور   لقاً، وأجـاز
الكوفي وفَ .٨لقاًطْني مص فأ: ٩اُءل الفرجاز م د   ما ال ي رِخج ه املد     هم إىل ما ليس يف أبنيت. جِ في يز مد "بكسر "ىلًقْم 

ـ ل" دم وكذا ي  . بفتح امليم  "العفْم"م  دع ل ؛"ىلًوم" د م عنم وي ".احتفْم"  لوجود ؛١٠"ءالَقْم" : فيقول ،امليم ىح" 
                                                

، )صنع(، واللسان ١٥/١١، والمخصص ٢/٥١٧، وسر صناعة اإلعراب ٢٨ الرجز قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المنقوص والممدود للفراء - ١
  .٤٨٩، وسیو ٢/٢٩٣، وزھر ٦/٤٢١، وشا ٤/٢٥٤ ورد في ھشا .٦/٤١٩، والدرر ٤/٥١١والمقاصد 

 .للضرورة" صنعاء"صنعا، ووجھ االستشھاد قصر : موضع الشاھد
  .٢/٢٩٣، وزھر ٤/٢٥٥ورد في ھشا . ٦/٢٢٠، والدرر ٣/٢٧٨، والھمع ٤/٥١٢قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المقاصد  البیت من الطویل، - ٢

  .للضرورة" الوفاء"جھ االستشھاد قصر الوفا، وو: موضع الشاھد
  .٢/٢٥٨ التنبیھ في مر - ٣
  .٣/٢٧٨، والھمع ١١١-١٥/١١٠وانظر المخصص . ١٥ المنقوص والممدود للفراء - ٤
، والدرر ٤/٥١٦، والمقاصد .."فقلت لو باكرت مشمولة   صھبا : " بروایة٤/٤٨٥، والخزانة ٤٣لألقیشر األسدي في دیوانھ  البیت من السریع، - ٥
 ویقال للخمر مشمولة .٢/٢٩٣، وزھر ٢/٢٥٨ورد في مر . ١/٨٨وبال نسبة في مجالس ثعلب . ٢/٢٣٥مالي ابن الشجري وللفرزدق في أ. ٦/٢٢١

  .إذا كانت باردة الطعم
  . مع وجود موجب لمدھا،للضرورة" صفراء"ھ االستشھاد قصر صفرا، ووج: موضع الشاھد

 .٦/٤٢١ورد في شا . ٢/٧٥٢نسبة في اإلنصاف بال ھو و). عدا(، واللسان ١٥/١١١، والمخصص ٢٥لألعشى في دیوانھ  البیت من الكامل، - ٦
  .ذنین من الرأسما بین األ:  والقذال.الطویلة القوائم: والطمرة. كثیر العدو:  والعداء.الفرس التي نبت نابھا وانتھت أسنانھا :والقارح

 .مدھال مع وجود موجب ،للضرورة" العداء" االستشھاد قصر العدا، ووجھ: موضع الشاھد
 .في ط، وص" انتھى" لیست - ٧
  .١٧٦٩-٤/١٧٦٨، وشرح الكافیة ٢/٧٤٥، واإلنصاف ١٥/١١١، والمخصص ٨٩-١/٨٧مجالس ثعلب نظر مذھب البصریین والكوفیین في  ا- ٨
 .٢/٢٩٣، وزھر ٣/٣٣٢، والمساعد ٢/٥١٧، واالرتشاف ١٥/١١١في المخصص  انظر مذھب الفراء - ٩

انظر المقصور .  الغالمبھ ضربُی الذي العود: وقیل. الصبیانھ ب یلعب دعو:مقالءوال. الذي ُیْقَلى علیھ: الِمْقلىو ".بكسر المیم:" زیادة١ في ط- ١٠
  ).قلى(، والصحاح واللسان ٢٤٢والممدود البن والد 

 ب/٢٩٩
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ه ليس يف أبنية اجلموع      ألن ؛٣]مالالّ[  بضم "ىحلُ" يف   ٢هعنم وي ".لابجِ" لوجود   ؛١"اءحل" : فيقول ،مبكسر الالَّ 
  :٥ه، من ذلك قولهقاً لورودلَطْه م جوازالظاهرو .٤ نادراًإالَّ

٢٤٨- الْمـويلبُء يبِـر ـهالْـالََء الْسبر  

      تـعاإله ـاقُبعـالَلِ باإله الَلْـد  

  :٦وقوله

٢٤٩- نِـسنِيغي أغْـي الَّيـذيـننع ـقْـالَ فَـفَ        اكي ـرالَ غو موـداُءـن  
غَ" وليس هو منانيإذا فَ"هت اخرته بالغى، وال من ن"الغاءن "-كما قيل القترانه بالفقر- ٧عِفْ بالفتح مبعىن الن  .

  :٨وقوله
٢٥٠- ـيمت نم ـا لَكش نمرٍ وشاِءـي  
         شنـيي املَسف ـبـعاللَّهاِءـلِ و  

وممن وافق  الكوفي على جوازِ  ني   ٩د والَّ  ذلك ابنوابن ١٠روف خوزع ،ه يف  سيبويه استدلَّ على جوازِا أنّم
١١عر بقوله الش :"ورب ما موا فقالوا د: م ريابِن" . فزيادةُ": ١٢د والّ قال ابن املقصورِ ل آخرِ  قب  األلف  هـذه    كزيادة 
  ١٣."الياء

  : ١٤تنبيه

الكالميف هذه املسألة هو الكالم يف ص رفما ال ينصرف ١٥. واهللا أعلم.رورة وعكسه للض 

                                                
 واللحى بضم الالم .٢١-٢٠ في كتابھ المنقوص والممدود ،"لحاء"و" لحى" ونبھ على اختالف المعنى بینھما، وكذا "مقالء"و" مقلى" ذكر الفراء- ١

  ).لحى(، واللسان ٢٩٦، ٢٣٣انظر المقصور والممدود البن والد . واللحاء بالمد قشر كل شيء. ھا جمع ِلحیةوفتح
 ".ویمنع:" في األصل- ٢
  . زیادة من د، وط، وص- ٣
  ".قلت: "زیادةفیھ  و.من د" إال نادرًا" سقطت- ٤
، "بالء" بفتح باء ٢٣ وھو بال نسبة في المنقوص والممدود للفراء .، ومر)بال(، واللسان )بلي(، والصحاح ٨٦ للعجاج في ملحق دیوانھ  الرجز- ٥

  .القمیص:  والسربال.٣١٧، ومكو ٢/٢٥٧ ورد في مر .١١٩والتكملة للفارسي 
  .للضرورة" بلى"بالء، ووجھ االستشھاد مد : موضع الشاھد

، ٢/٧٤٧، واإلنصاف ٣٠١، والمقصور والممدود البن والد ٢٨ قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المنقوص والممدود للفراء  البیت من الوافر،- ٦
  .٢/٢٩٣، وزھر ٦/٤٢٣، وشا ٤/٢٥٦ ورد في ھشا  .٦/٢٢٢ والدرر ،٤/٥١٣والمقاصد ، )غنا(واللسان 

 .للضرورة" ِغنى"غناء، ووجھ االستشھاد مد : موضع الشاھد
 ).غنى(، والصحاح واللسان ٢٠٣ انظر المقصور والممدود البن والد - ٧
، ٢/٢٤٦وھو بال نسبة في أمالي القالي . ٦/٢٢٢، والدرر ٤/٥٠٧، ولھ أو ألعرابي في المقاصد ٨٧٤ الرجز ألبي مقدام في سمط الآللي - ٨

 .٤٨٩، وسیو ٦/٤٢٤، وشا ٢/٤٤١، وعق ٢/٢٥٨، ومر ٧٦١ ورد في نا ). شیش(، واللسان ٢/٧٤٦، واإلنصاف ١٥٨والعضدیات للفارسي 
  .لحلقوما: والمسعل. یعلق: وینشب. شَتدُّ نواه الشِّیشاُءیقال للتمر الذي ال یو

  .للضرورة" اللھى"اللھاء، ووجھ االسشتھاد مد : موضع الشاھد
: من كتبھ. وابن والد ھو أحمد بن محمد بن والد، أبو العباس، نحوي مشھور. ٣٠١انظر مذھب ابن والد في المقصور والممدود البن والد  - ٩
  .١/٢٠٧، واألعالم ٨١انظر البلغة . ھـ٣٣٢توفي سنة ). انتصار سیبویھ على المبرد( و،)المقصور والممدود(
 .٢/٢٥٨ابن خروف في مر  مذھبانظر  - ١٠
  .١/١٠ الكتاب - ١١
 .٣٠١ المقصور والممدود البن والد - ١٢
 .٢/٢٥٨ الكالم السابق في مر - ١٣
 .٢/٢٥٧ التنبیھ في مر - ١٤
 .د، وط، وصفي " واهللا أعلم" لیست - ١٥
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  حاًي تصح/امهِعد وجموداملَمرِ ووصة املَقْينِ تثْةُفييكَ

  
ما اقْإنتصرعليهما لو وحِضنِثْ تغريِية همها ومجع.   

)ـآخقصم ـرثَنـورٍ تعـلْـي اجي ـنْ كَإِ         اـهثَـانَ ع ـالَثَـنم ـةقتراــي(  

، أو  ١"ىاربح" و ،"ىفَطَصم" :، أو خامساً حنو   "ىطَعم" و ،"ىلَبح" : حنو عاً كانَ اواً، رابِ  و ه أو  أصلُ نَ كا ياًء
ـ لَبح" :تقول. ٢"ىرثَعبقَ" و "ىعدتسم" :سادساً حنو  و ،٣"اني "مـ طَع ـ " و ،"اني مفَطَصو ،"اني "حبـ ار اني"، 

  . "انيرثَعبقَ" و،"انيعدتسم"و

ذَّوشمن الر قولُباعي طَهم للية األيفَر :"ذْمر٤"انولُ، واألص: "ذْمر؛"انيه تثنيةُ ألن "ذْمىر"قدير يف الت .  

ومنقَ" :هم قولُ اخلماسيقَهو،"انر "خونالَز"قَ"  باحلذف يف تثنيةقَهو،٥"ىر "خو٦"ىلَز.  

 ]كَذَا الّذـي اليـلُا أَصه حـن الفَ"وىت"        ـاجلوـامالّذ دـي أُمـلَ كَـي"مىت"  

 ـي غَفقْ رِ ذَاـيـلَـتو بـاواً األلف         هلـوأَوـا كَـا مـانَ قَبأُل ـلُ قَدف[  

ـ  فَتنج الـس هعودخلَ م﴿: قال تعاىل) "الفتى"نحو (ه ف أللُ أص:٧أي) ه اليا أَصلُ  الّذيكَذَا  ( يسـورة  [﴾ان

   . بالواو"انومح": "ىمح"هم يف  قولُ وشذَّ.]٣٦: ١٢يوسف

) ديلَ كَالّذيواجلامو) "مىت"ـ أُم"ىلَب"إذا س مما فإن يهماك تقول يف تثنيت: "متو،"اني "لَباني" .  

  

                                                
َكِر واُألْنَثى والواِحِد یقاُل للذَّ. ُتَصاَد وال َتِصَید اإلَوزَِّة في ِمْنَقاِره ُطوٌل ومن َشْأِنَھا أن طائٌر َطویُل الُعُنِق َرَماِديُّ اللَّْوِن على َشْكل :  الحبارى- ١

  ).حبر(، واللسان والتاج ٣١٠انظر المقصور والممدود البن والد . والَجْمِع
، وأبنیة الزبیدي ٢١٩، والمقصور والممدود البن والد ٢٤٩انظر أبنیة السجستاني . العظیم الخلق الكثیر الشعر من اإلبل والناس:  القبعثرى- ٢

٣١٧. 
  .وھو تصحیف". جبلیان:" في ص- ٣
 .وسیأتي تفصیل الحدیث عنھ. ٣١١د  ، والمقصور والممدود البن وال٦٠٢ انظر أدب الكاتب - ٤
 ).قھقر(، واللسان ٢٨٠ الزبیدي ، وأبنیة٣١١انظر المقصور والممدود البن والد . رجع إلى الخلف: رجع القھقرى؛ أي:  یقال- ٥
  ). خزل(انظر الصحاح واللسان .  وتبخترِمْشیة فیھا َتَثاُقل وَتراُجٌع وَتَفكك الخوزلى - ٦
 .٢٥٨-٤/٢٥٧ انظر الشرح اآلتي في ھشا - ٧

 أ/٣٠٠
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  : وذلك شيئان) تقلَب واواً األلف (ه ياًءفُ ألبلَقْه ت أناملذكورِ) يف غريِ ذَا(و

 – ٢ بـه نُوز يالّذي  يف املن لغةً-" انم"، و"افًقَ" و،"اصع" : حنو،١ واوٍن بدالً مثةًه ثالفُ أل أن تكونَ :األول
  :٣ قال،"انونم" و،"انوفَقَ" و،"انوصع" :فتقول

  دـا حديوـا منـهـي رأسـ فـاعص        ديـذَّالِ عنـددت للْعـد أَعـ وقَ– ٢٥١

  . انوض الرنه م بالياء مع أن"انيضرِ" ":اضرِ"هم يف  قولُوشذَّ

 ،"انولَأَ" : ماتيم إذا س ٤تقولف،  "اإذَ" و ،ة االستفتاحي "أال" : حنو ،لم ت م ولَ ،لةدب م  غري  تكونَ  أنْ :اينوالثّ
  . "انوذَإِ"و

  : تنبيهان

ـ ٥ أوف ا ما كانت يف حر  ، واملراد ةُلي وهي األص  ،لةًدب م  ليست الّيتلف   يف األ  :األول ش هِبـ ه  ةُ، واهولَ
ثالثةُلِاألص ٦ مذاهب :  

 وهذا مذهب   .اوِالوبِاال فَ م ي   ملْ ، وإنْ ا بالياءِ ينيال ثُ م أُ  فإنْ /هما باإلمالة،  حالُ رعتب ي  أنْ :هو املشهور ٧ األول
  . ١٠ هنا٩هبجزم  و.٨سيبويه

 وبه جزم يف   .١١ عصفور  ابنِ  وهذا اختيار  .اوِالوبِ فَ ا بالياء، وإالَّ  ينا ثُ  م  يف موضعٍ  ا ياءً بليال أو قُ  م أُ إنْ: اينوالثّ
   .١٢الكافية

  ثَفعلى هذا يى  ن"لَ" و ،"ىلَإِ" و ،"ىلَعالنقالبِ ؛ بالياء "ىد  أل ياءً هِف ن  لاألوعلـى    .مري مع الض١٣و ـ ثَ ي نين 
  .١٤والقوالن عن األخفش .بالواو

                                                
  ".الواو:" في د- ١
 . الَِّذي ُیَكاُل ِبِھ السَّْمُن َوَغْیُرُه: اْلَمَنا: "٢/٥٨٢) منا(في المصباح المنیرو. ١٥/١٧٤، والمخصص ٢٤٧انظر المقصور والممدود البن والد  - ٢

ى  َمنَّاِن َعَل:ْثِنَیُة َوالتَّ. َأْمَناٌن: َواْلَجْمُع. َمنُّ ِبالتَّْشِدیِد: َوِفي ُلَغِة َتِمیٍم. ِمْثُل َسَبٍب َوَأْسَباٍب، َأْمَناٌء: َواْلَجْمُع. َمَنَواِن: َوالتَّْثِنَیُة. الَِّذي ُیوَزُن ِبِھ ِرْطَلاِن:َوِقیَل
  ."َلْفِظِھ

ربیع األبرار  ، وھو بال نسبة أیضًا في"وقد أعددت للغرباء عندي"بروایة ١٥/١٧٤قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المخصص  البیت من الوافر، - ٣
  .٢/٢٩٥، وزھر ٤/٢٥٨ورد في ھشا ). منى( التاج ، وكذا في"وقد أعددت للغرماء عندي: "بروایة ٤/٣٢٨

 . بإبدال األلف واوًا"نیمنو "لىع" منا "ثنیةت: منوا، ووجھ االستشھاد: موضع الشاھد
 ".تقول:" في ط، وص- ٤
  ".في:" في د زیادة- ٥
  ".رابعھا قلب ألفھا واوًا مطلقًا. بل ھي أربعة:"٤/١٥٦٤وفي صب . ٢/٢٦٠ الكالم اآلتي في مر - ٦
 . في د، وط، وص زیادة واو- ٧
  .٢/٩٣ الكتاب - ٨
 ".وبھ جزم:" في د، وط، وص- ٩
  .١/٩١ وفي شرحھ التسھیل - ١٠
  . اعتبر ابن عصفور اإلمالة فقط٢/٤٥وفي المقرب . ١/١٤١ شرح الجمل البن عصفور - ١١
 .٤/١٧٨٢وانظر شرح البیت فیھا . ٤/١٧٧٩ شرح الكافیة - ١٢
 .وھو خطأ". وعلى األولین یثنیان:"١ في ط- ١٣
  .٢/٢١وانظر مذھب األخفش في التذییل والتكمیل . ١/٢٢٨  لألخفش معاني القرآن- ١٤

ب/٣٠٠
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  . قاًلَطْ مبان ياًءقلَ يةُ واهولَةُ األصلي األلف:الثوالثّ

 : قالَن مة يف لغةها يائي فإن؛"ىحر"ـ كَ، فيجوز فيها وجهان،نيتغ لُ لأللف أصالن باعتبارِ قد يكونُ:الثّاين
"رحيت"ةٌ، وواوييف لغة م قالن : "رحوفَ"ت ،لمنيقولَاها أنْ ثن : "رحو،"اني "رحانو"١، والياء أكثر.   

 )     فأُل لُ قَدا كانَ قَبها ملأَ :أي) وأَو لِو نقَ املُ  الواولةَب  إليها األل ما أُ  ف ل      ثنيـة  ف يف غري هذا من عالمة الت
  .٢عرابِاملذكورة يف باب اإل

 ]وـا كَـم"صاَءـحـبِ "رـاوٍ ثُوـناـي         ونـح لْ"وعاٍءـب" "ساٍءــك" و"ياـح"   

  ]رـعلَى نقلٍ قُص ذَّـا شـوم حـصح         رـا ذُكـر مـيـغو زٍـمـو هٱاوٍ وـبِ
 بقلب  ،"اناورمح" و ،"اناورحص" :حنو) بِواوٍ ثُنيا  (التأنيث  ألف ن م ه بدلٌ ا مهزت مم) "صحراَء"ـوما ك (
واواًاهلمزة .  

 ٣ريايفوزعم الس أن     ه إذا كان قبل أل فه واو جيب  لئالَّ ؛ اهلمزة  تصحيح جيتمع و اوـ  ليس بينهما إالَّان األل ف ،
  . نيهج ذلك الو يف٥ون الكوفي٤وجوز. "اناووشع" باهلمز، وال جيوز "ءاناوشع" ":ءاوشع"فتقول يف 

ذَّوش "حمرو  بقلب اهلمزة ياءً   "اناي ،"حماناَءر" ـ قَ" كما شـذَّ   .صحيح بالت اصو ،"انع "ـ ع اشيف  "انور 
ـ .  حبذف اهلمزة واأللف معـاً     "اءوراشع" و ،٦"اءعاصقَ" ـ قَ" :د اجلـاري علـى القيـاس      واجلي اصعاناو"، 
   ٧."اناووراشع"و

)  لْ"وحنوعقُ"و) "ءابواءب" م م ه بدلٌ ا مهزت م ن و .حلاقف اإل  حر "لْالعاءب"  عصبة الع قن. لْ ومها عببينهما ،اناو 
 منبت العالقُ" و .٨قِروداءٌ "اءب    معروف ينتشر ويت سع ويالَعوأصلهما.قيج بالر : "لْعقُ" و،"ايبوبياء زائدة /"ايب 

للْتـقهما بِح"ُقو،"اسطَر "ُرناسق".   

 مـن  ه بدلٌا مهزتمم) ءحيا(حنو ) و( ،"اوسك" :له إذ أص، هو واولٍ من أصه بدلٌا مهزت مم) كساء(وحنو  
هو ياء  لٍأص ،  هلُ إذ أص: "حياي"، ثَ يزٍ ٱبِواوٍ   (٩ىنمه ان " :فتقول) وـاولْبان "، و "عاوـسان "، و "كـاويح" ،
   ".اناَءيح" و،"اناَءسك" و،"اناَءبلْع"و

                                                
 ).رحى(الصحاح واللسان والتاج و ،٣٠٦، ١٢٦، ١٢٥ المقصور والممدود البن والد انظر. طحن بھاالرحى ھي التي ُیو - ١
 ).١/٧٩ (١، وط)ب/١٨( انظر األصل - ٢
 .٤/٢٥٨، وھشا ٢/٢٥، والتذییل والتكمیل ١٥/١١٦  انظر مذھب السیرافي في المخصص- ٣
  ".یجوز:"٢ في ط- ٤
  .١٥/١١٦ انظر مذھب الكوفیین في المخصص - ٥
 فم جحر : القاصعاء: وقیل.ما خرج منھ: ما َقَصَع فیھ، أي َدَخَل فیھ، والناِفقاء: القاِصعاء والناِفقاء، وھما ُجحران من ِجَحرة الَیربوع؛ فالقاِصعاء - ٦

  ).قصع( انظر الصحاح واللسان .خذه من الَقْصع وھو ضم الشيء على الشيءَأّول ما یبتدئ في حفره ومْأالیربوع، و
  .١٧٨٤-٤/١٧٨٣انظر شرح الكافیة و. ٢٥٩-٤/٢٥٨الكالم السابق في ھشا  - ٧
 .وھو تصحیف". العرف:" في ط، وص- ٨
 .من د" یثنى" سقطت - ٩

 أ/٣٠١
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 نصو .٤هماقاً لبعض فَ وِ ٣ف هكذا ذكره املصن   .٢صحيح ويف األخريين الت   ،١ اإلعاللُ لاألو يف   ح األرج ،نعم
ـ  القَ أنّ ذكر٨ سيبويه أنّ إالّ.قاً أحسنلَطْ مصحيح الت على أنّ،٧ويلزهما اجلُ عبِ وت ،٦ واألخفش ،٥سيبويه  يف بلْ

   .ةلَّ مع اشتراكهما يف الق،لٍبة عن أصل منه يف املنقَق أكثر لإلحلاالّيت

 :ياس والق ،"نياينث ب هريع ب لَقَع" :٩ قالوا ؛الِقَي الع فَرطَ ل "اناينث"  كما شذَّ  ، اهلمزة ياءً  بِلْ بقَ "ايانسك" وشذَّ
  .١٠ تقديراً"اءسك"  على وزن"اءنث" ه تثنيةُ ألن؛نِياَءنث أو بِنِياونثبِ

)  رما ذُك من املهموزِ ) وغري، وهو ما مهزت أي،ةٌه أصلي  :غريم بلَدشيءة نقُ" : من حنو،١١ مو،"اءر "واءض" 
)ححص (قُ" : فتقول،ثنيةيف التو،"اناَءر "والقُ"و. "اناَءضاءر:"الن و.١٢كاس "الواءض:"الو ١٣ءيض .  

   .ة واواً بقلب اهلمزة األصلي"اناورقُ" وشذّ

  .  عليهاسقَ فال ي؛)لٍ قُصرقْعلَى ن(ه عنبيه عليه يف مواضم التا تقدميف تثنية املقصور واملمدود م) وما شذَّ( 

  :١٤تنبيه

   : أشياٍء ثالثةُ املقصورِن م ما شذَّمجلةُ

ا ى، فلم نثَ م  إالَّ لْعمسته مل ي   تصحيحه أن  ةُلَّ وع .١٥م كما تقد  "انيرذْم" : والقياس ،"انورذْم"هم   قولُ :األول
وا ححوص": ١٦سهيلقال يف الت  . "اناينث"ه يف املمدود     ومثلُ . الكلمة وِش ح نها م  كأن  الواو  صارت ثنيةُه الت تمزِلَ
"ذْمروو ،"ني "ثناينِي" قَ"  تصحيحشقَ" و ،"ةاوسةاي" لُ لز الوم ع١٧مة الت ثنية ـ  :يعـين  ".أنيث والت أن   ه مل يـ ن ق طَ
  الكلمـةُ  /تينِا ب ، فلم التأنيث بتاء    إالَّ "ةايقَس" و ،"ةاوقَش"ـ بِ قطَنى، ومل ي  نثَ م ١٨ إالَّ "نِياينث" و ،"نِيورذْم"ـبِ

                                                
  ".جھة أن كًال منھما بدل من حرف زائد غیر أصليمن " حمراء"بھمزة " علباء"و" قوباء"تشبیھًا لھمزة :" ٢/٢٩٦ في زھر - ١
  ".ألن الھمزة فیھما أقرب إلى األصلیة لكونھا بدًال عنھا:"٤/١٥٦٦ في صب - ٢
  .١٧٨٣-٤/١٧٨٢ شرح الكافیة - ٣
  .٦/٤٤٦ وانظر شا .٢/٤٦ كابن عصفور في المقرب - ٤
  .٢/٩٤ الكتاب - ٥
  .٤/٢٥٩ وھشا ،٢/٢٧األخفش في التذییل والتكمیل  انظر مذھب - ٦
 .٤٧ المقدمة الجزولیة - ٧
  .٩٥-٢/٩٤ الكتاب - ٨
  .٢/٤١٨، واألصول ٢/١٦٤، والمقتضب ٢/٩٥ انظر القول في الكتاب - ٩
  ".یاؤه یاء نھایةألن لفظ التثنیة الَزَمھ، فأشبھت :"٤/١٧٨٤ وقال ابن مالك في شرح الكافیة .١من ط" تقدیرًا" سقطت - ١٠
 . وص،١في ط" من شيء" لیست - ١١
 ).قرأ(، والصحاح واللسان ٣٢٤ انظر المقصور والممدود البن والد - ١٢
 ).وضأ( انظر اللسان والتاج - ١٣
 .٢٦٥-٢/٢٦٤ أغلب كالم التنبیھ في مر - ١٤
  .٢٢٥ صفحة - ١٥
١٧ - ١٦. 
 . موافق لمصدر النصاوما فیھ". َعَلَمي:"في د، وط، وص - ١٧
  ".في" زیادة ١ في ط- ١٨

  
 ب/٣٠١
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 عـن أيب  ٢ لكن حكى أبو عبيـد .الَّع فلم ي فرطَعن الت ا  دع، وب واًش الواو والياء لكوما ح    ١تيوِعلى ذلك قَ  
  .  على القياس"انيرذْم" و،"ىرذْم" : وحكى عن أيب عبيدة، مفرداً"ىرذْم": وعمرٍ

  . ٣ون، وقاس عليه الكوفي"انرقَهقَ" و،"نالَزوخ" :الثّاين

 األول  ذوات الواو املكـسورِ    نم" الًع" و ،"اضرِ"ة   فأجاز تثني  ؛٤سائي وقاس عليه الك   ،"انيضرِ" :الثّالث
واملضمومبالياءه  .  

  :  أشياء من املمدودة مخسةُذي شذَّوالّ

  . ني أجازوه الكوفي أن٥ّحاس الن حكى ابن،صحيح بالت"اناَءرمح" :األول

  . ارةزها لغة فَ أن٦هم وحكى بعض، بالياء"انايرمح" :اينوالثّ

  . ٨ون وقاس عليه الكوفي، حبذف اهلمزة واأللف"انعاصقَ" ٧ حنو:الثثّوال

ابعوالر: "كساناي"،وقاس عليه الك ٩سائي،ونقله أبو زيد فَ عن لغة ١٠ارةز .  

   ١٣.عسمه مل ي ما يقتضي أن١٢همويف كالم بعض. ة واواً األصلي١١ بقلب"اناورقُ" :واخلامس

  

                                                
 ".قرئت:" في د- ١
أحولي تنفض اسُتك : وقال عنترة. طرف اإللیة: لمذرىا: قال أبو عبیدة: "١/٢٦٨) عبد التواب. تحقیق د(ب المصنف ألبي عبید ورد في الغری - ٢

: وھو أجود القولین؛ ألن لو كان لھما واحد، فقیل. أطراف األلیتین، ولیس لھا واحد: ویقال المذروان: قال أبو عبید. لتقتلني أنا ذا عمارا....مذرویھا
انظر  و.٢/٣٣٥ االقتضاب للبطلیوسي وحكایة أبي عبید عن أبي عمرو في". مذریان بالیاء، وما كانت بالواو في التثنیة: ى، لقیل في التثنیةمذر

. ا، وغیرھم)األمثال(، و)الغریب المصنف: ( من مصنفاتھ. وأبو عبید ھو القاسم بن سالم، إمام في اللغة والنحو واألدب. ٢/٢٩التذییل والتكمیل 
  . ٥/١٧٦، واألعالم ٢٣٣انظر البلغة . ھـ٢٢٤توفي سنة 

 .٦/٤٤٩، وشا ٢/٢٢، ومر ٢/٢٢التذییل والتكمیل ، و٢/٧٥٤، واإلنصاف ١٥/١١٤ انظر مذھب الكوفیین في المخصص - ٣
، والتذییل ٣/٣٥٥فیة ، وشرح الرضي على الكا١/٩٢، وشرح التسھیل البن مالك ٣٣ انظر مذھب الكسائي في المنقوص والممدود للفراء - ٤

  .٦/٤٣٤، وشا ١/٦٠، والمساعد ٢/٢٦٤، ومر ٢/٢٢ والتكمیل
 انظر. أحمد بن محمد، بل ھو أبو جعفر )ھـ٦٩٨ت (ولیس المقصود بابن النحاس بھاء الدین محمد بن إبراھیم  .وھو تحریف". النماس:"١ في ط- ٥

التذییل والتكمیل ذكرھا أبو حیان في  "عة الكّتاباصن"وحكایة النحاس في . ١٥١-١٥٠ صناعة الكّتابكتابھ وإجازة الكوفیین في  .٢٤٨، ٨١البلغة 
. ٤٢وحكاه الفارسي عن المازني في التكملة . ٣٧في المذكر والمؤنث عن قلة من العرب أبو حاتم النحاس عن الكوفیین حكاه حكاه ما و. ٢/٢٤

  .١/١٦٣ع ، والھم١/٦٠، والمساعد ٣/٣٥٤وانظر شرح الرضي على الكافیة 
، ١/٣٥٧وانظر معاني القرآن للفراء . ١/٦٠، وابن عقیل في المساعد ٢/٢٤، وأبو حیان في التذییل والتكمیل ٢/٤٦كابن عصفور في المقرب  - ٦

  .١/١٦٣، والھمع ٢/٢٦٤، ومر ٣/٣٥٤، وشرح الرضي على الكافیة ١٥/١١٦والمخصص 
  .١في ط" نحو" لیست - ٧
  .٦/٤٥٠، وشا ١/٦٤، والمساعد ٢/٢٦٤، ومر ٢/٧٥٤، واإلنصاف ١٥/١١٦مخصص ي الف انظر مذھب الكوفیین - ٨
 .١/١٦٣، والھمع ١/٦١، والمساعد ٢/٢٦٤، ومر ٢/٢٨، والتذییل والتكمیل ١٥/١١٦ انظر مذھب الكسائي في المخصص - ٩
مز، ولم أقف علیھ في ن لغة فزارة في كتاب الھ أن أبا زید نقلھا ع١/٦١ وابن عقیل في المساعد ٢/٢٨ ذكر أبو حیان في التذییل والتكمیل - ١٠

 لكنھ تضعضع فلم "تحقیق الھمز"لحق ألبي زید اسمھ  إلى أن الكتاب كان لھ في األصل م-١٣ ص -  كتاب الھمز ھذا وقد أشار محققو.المطبوع منھ
  .٢٨٣نظر نوادر أبي زید وا. واهللا أعلم. ولعل ما نقل عنھ في المفقود ذاك. یبق إال أسطر قلیلة فضربوا عنھ صفحًا

  ".األلف"، وص زیادة ١ في ط- ١١
 وقول ابن عقیل في المساعد ." بالواوأن یثني" قراوّي: "ویجوز عندي في قیاس قول من قال في النسب:" فقال٤٢ كقول الفارسي في التكملة - ١٢
  ".قّراوي: ز ذلك الفارسي قیاسًا على قول بعضھم في النسبأجا: "٦/٤٥٠ وقول الشاطبي في شا ".ولم یذكر سیبویھ فیھا إال إقرار الھمزة:"١/٦٠
 ".انتھى" في د زیادة - ١٣
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)اـواح نم فملقْذـصورِ في جلَى ـمعٍ ع       الـح ثَـدـمـنـا بِـى مكَمت الَـه(  

 وهو  ،ل به  ما تكم   حذفت ،امل وهو مجع املذكر الس    ،ى املثن  على حد  الّذي  اجلمع  املقصور  إذا مجعت  :يعين
األلف،اللتقاء الس اكنين.   

   فـلاٍء وأَـتـبِ هـتـعـمـوإنْ ج         ذفـحا ـاً بِمعرـقِ مشـأَب حـتوالفَ[ 

 اقْـفَاألل ـفقَلْـل ببـها فنِثْي التيـه          ـوتاَء ذـا أَلْـي التـزِمنت نيـحه[  

)والفتح (الّذي :١أي  قبل األلف  احملذوفة )  رعشقِ ماًأَب   فـذا حـ    ؛) بِم وهـو األل حنـو  ،ف : ﴿ـ أَو نتم 
  .]٤٧: ٣٨صسورة [﴾نيفَطَصا لَمن املُندن عمهنإِو﴿، ]١٣٩: ٣آل عمرانسورة [﴾نَولَعاَأل

  : تنبيهات

ـ ما ألفه غـري ٤ وةٌد زائهفُه بني ما أل فيما ذكر٣قه ال فره أن أفهم إطالقُ :٢األول زائ دوهـذا مـذهب   ة ،
نيالبصري .وأموا الكوفين فنقل عنهم أنهم أجازوا ضما قبل الواوم ،وكسر لقاًطْ ما قبل الياء م .ونقله املصن٥ف 
ـ مج أع  كانَ فإنْ": ٧سهيل قال يف شرح الت    ؛٦اى  مس م "ىلَبح" : حنو ،ائدةيف ذي األلف الز    عنهم حنـو  /اًي : 

"عيىس"أجازوا فيه الو جهالحتمالِ؛نِي الز يادوة عدماه" .  

 فيهما مكْ احلُ فإنَّ؛ثنية يف التمل على ما ع إحالةًع هذا اجلم عم إذا ج  ١٠ املمدود يذكر حكم  ٩لَمما   إن :٨الثّاين
  واء، فتقول يف  فيه على الس: "واءض:" "وضونَاؤ" صحيح، ويف    بالت"حماءر" لَ ع ـ ماً ل رٍكَّذَم: "ـ ح مر١١"ونَاو 

  . ر مذك١٢َّيملَ ع"اءسك" و،"اءبلْع" :جيوز الوجهان يف حنو و.بالواو

 ، ما قبل الـواو    مضيفَ: رهاس وكَ عِ يف هذا اجلم   فذَح املنقوص ت   ياءَ  على أنَّ  هبن ي  كان ينبغي أنْ   :١٣الثّالث
كْويسما قبل الياء، حنور : "القَاَءج و،"ونَاض "القَرأيت اضين."   

  
                                                

  .١في ط" أي" لیست - ١
 ،٥٨٠-٢/٥٧٩، واالرتشاف ٤/١٨٠٠ البصریین في شرح الكافیة وبین الكوفیین الخالف بین وانظر تفصیل .٢/٢٦٥ التنبیھ األول بتمامھ في مر- ٢

 .١/٦٣عد  والمسا،٢/٣٢والتذییل والتكمیل 
  ".فیھا" زیادة ١ في ط- ٣
  ".بین" في د زیادة - ٤
 .١/٩٥ شرح التسھیل البن مالك - ٥
 ".بھ: " في ط، وص- ٦
 .١/٩٥ شرح التسھیل البن مالك - ٧
  .٢/٢٦٦ انظر مر - ٨
 .، وص١من ط" لم" سقطت - ٩
 ".الممدودة:" في األصل- ١٠
 ".اُووَنوََّح: اء َعَلمًا ِلُمَذكٍَّروَّوفي َح:" في د- ١١
 ".علما:"١ في ط- ١٢
 .٢/٢٦٦ التنبیھ الثالث في مر - ١٣

  
  

 أ/٣٠٢
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) وإنْ جمعهت (أي: املقصور )  َاٍء وأبِتفقَلْ  ...ل باقْل ففَاأللب  ا يف التثنيهاأللف): (ه( ٌمفعول   ـ به ل)اقلب( 
لْقَ(ماً، و مقدهاب(   أنّ :يعين .ة نصب على املصدري  املقصور   إذا ج مع  اء قُ  باأللف والتلبت ها إذا ثُ  بِلْه مثل قَ  فُ ألني ،

. ى بالياءثَنى ا أُمس م"ىتم"  يف مجعِ"اتيتم"، و"اتيتفَ"، و"اتيعدتسم"، و"اتيفَطَصم"، و"اتيلَبح" :فتقول
 ٢مـا ك  بالواو "اتوذَإ" و ،"اتولَأَ" و ،"اتوصع": اثنإ نهِى بِ مس م "اإذَ" و ،"أالَ" و ،"اصع" يف مجع    ١ليقاو

  . ى يف املثنتعرفْ

   :تنبيه

 على ذلك،   مها إحالةً ا أيضاً، فلم يذكر   ينهما إذا ثُ  مكْ كح ،ا هذا اجلمع  عم إذا ج  ،٣املمدود واملنقوص حكم  
وإنوإنْما ذكر املقصور كان كذلك الختالف كْ حمه يف جمعي الت٤صحيح كما عرفت.   

 )نت ا أَلْزِمناَء ذي التوتهيتاء( :)ح(ٌمفعول ـ بِلٌ أو)لزِأم(، و)نتنحمفعولٌ)ةي ثان .   

، أنيثي ت تالم بني ع  عمج ي  لئالَّ ؛ه هذا اجلمع  مع تاؤه عند ج   حذفه ت  وغريِ  املقصورِ  من ه تاءٌ  ما آخر  :٥أي
ويعامل االسمبعد ذْ حفتقول يف ، العاري منهاها معاملةَف "مسلةم:"/ "مسلاتم."   

، ويف "اتونقَ" ":اةنقَ" ويف ،"اتيتفَ" :٦"اةتفَ"ثنية، فتقول يف ها يف التبِ قلْ على حدتبل قُقبلها ألفوإذا كان 
"م٧"ةاطَع: "مطَعاتي" .  

 ب فيها القلْ  ، وجاز "اتاَءرة وقُ اَءرقُ" : حنو ،ةً أصلي  إن كانت  ٨تحح ص  تلي ألفاً زائدةً   وإذا كان قبلها مهزةٌ   
والتصحيحإن كانت ب دالً منحنولٍ أص ،: "بلفيقا، "اءةن: "ناَءبات ونباتاو"ثنية كما يف الت.  

 ]ـوالسالع مالـنِ الثُّـيي اسإِ        ماً أَنِلْ الَثـتـبع اعـنٍ فَـيبِم ـاَءهلْـا شك   

ـإنْ سـاكالع نـيـنِ مثؤـناـاً بد          خمـتـاً بالـمتـتم ـاِء أوداًـجر[  

)ي امساً أَنِلْ  والسالعنيِ الثُّالَث مال...لْإتبكا شبِم نٍ فَاَءهعي ث...اعؤنالعنيِ م نااًإنْ ساكدما ١٠ أنَّ:٩ يعين) ب 
جمعاء باأللف والت،املذكورةَروطَ وحاز هذه الش ت تبعه يفه فاَء عينكَ احلرةقاًلَطْ م .  

                                                
  ".وتقول:" في ط، وص- ١
  ".ِلما: " في د، وط، وص- ٢
 .وھو خطأ". والمقصور:"١ في ط- ٣
 .٢/٢٦٧ كذا قال المرادي في مر - ٤
 .٢/٢٦٧ انظر الشرح اآلتي في مر - ٥
 .وھو تحریف". فتات:"١ في ط- ٦
  .وھو تحریف. "معطات: "، وص١ في ط- ٧
  . وھو خطأ". صحت:"١ في ط- ٨
  .٢٦٩-٢/٢٦٨ انظر الشرح اآلتي في مر - ٩
 .في د" أن" لیست - ١٠

 ب/٣٠٢
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املذكورةُروطُوالش خ مةٌس:  

  :  شيئني٢نم واحترز به .نِي الع١مال س يكونَأنْ: األول

حنو،دةأحدمها املشد : "نو،"ةج "و،"ةجِن "ن٣"ةجسكني فليس فيه إال الت.   

واآلخر ما عينه حرفلَّ عوهو ضربان؛ة  :  

ضربالعلَّ قبل حرف ةكةٌ فيه حرم حنو،سةانِج : "تو،٤"ةار "دو،٥"ةلَو "ديى على حاله فهذا يبقَ،٦"ةم .  

وضرحنو ،ة فيه فتحةٌ   قبل حرف العلّ   ب : "جوو ،"ةز "بيوهذا فيه لُ   ،"ةض غتلغةُ: ٧انذَ هيل فيه اإلتبولغةُاع ، 
  . وسيأيت ذكره،هم اإلسكانُغريِ

ه  فإن ،اثالماً إلن  أع ،"قتسفُ" و ،٨"قنِرخ" و ،"رفَعج" : حنو ،باعياً، واحترز به من الر    ثيأن يكون ثال  : الثّاين
هيبقى على حال.  

  فلـيس فيـه إالَّ     ،"ةولْح" و ،١٠"ةفَلْجِ" و ،"ةمخض" : حنو ،ةفَ الص ٩ واحترز به من   ،أن يكون امساً  : الثّالث
سكنيالت .  

ه ال   فإن ،١٢"ةمرس" و ،١١"ةبِقَن" و ،"رةجش" : حنو ،هاكرحت، واحترز به من م    نِيلع ا ن ساك  يكونَ أنْ: الرابع
يغري.  

 ددج ت حكم١٣ ذلكد، ال أنَّ كما كان جائزاً يف املفر  ،"اترمس" و ،"اتقَبِن" : يف حنو   اإلسكانُ  جيوز ، نعم
  /.١٥ اجلمعِ حالة١٤يف

 فيـه    فال يكونُ  ، هذا اجلمع  جمعه ال ي   فإن ،"ركْب" : حنو ،ر املذكَّ احترز به من  ثاً، و  مؤن  يكونَ أنْ: اخلامس
املذكوراإلتباع .   

                                                
  .وھو تحریف". ساكن:"١ في ط- ١
  ".عن:" في ط، وص- ٢
  ).جنن(انظر الصحاح واللسان . ترة السُّ: الجن والجنون، وبضمھا: البستان، وبكسرھا:ة بفتح الجیم الجّن- ٣
 ).تیر(انظر الصحاح واللسان . َفَعَل ذلك تاَرًة بعد تارة َأي مرة بعد مرة والجمع تاراٌت وِتَیٌر:  یقال- ٤
  ).دول( انظر الصحاح واللسان .یكون مّرًة لھذا ومرًَّة لھذا، والجمع ُدوالٌت وُدَوٌلكالمال  ، الشيء الذي ُیَتداَوُل بھ بعینھ اسُم: الدالوَلُة بضمالدُّ - ٥
  ).دیم( وانظر الصحاح واللسان .المطر الذي لیَس فیھ رعٌد وال برٌق: الدیَمُة - ٦
  .٢/٥٩٢، واالرتشاف ٢٣٨، والمفصل ٣/١٨٤، والخصائص ٢/١٩٣، والمقتضب ٢/١٩١ انظر الكتاب - ٧
 .وھو تصحیف". خریق:"١ في ط- ٨
 ".عن:" في األصل- ٩
 ).جلف(انظر الصحاح واللسان . جاف: رجل ِجلف؛ أي:  یقال- ١٠
 ).نبق(انظر الصحاح واللسان .  الِسدِر شجرْمُلھو َحوالَنِبِق بكسر الباء،  الَنِبَقة واحدة - ١١
 ).سمر(انظر اللسان والتاج .  جید الخشب َضُرٌب من الشََّجِر صغار الورق ِقصار الشوكالسَُّمر السَُّمَرة واحدة - ١٢
 ".ذاك:"٢ في ط- ١٣
 .في د، وط، وص" في" لیست - ١٤
  ".حالة الجمع....نعم :" د سقط من- ١٥

 أ/٣٠٣
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 وال يشتفيه تاءُ   يكونَ  أنْ ط لإلتباع املذكورِ  ر  أنيثكما أشار إىل ذلك بقولـه      الت ) :تختم     مـاً بالتـاِء أو
   .)مجرداً

: داً منـها  ومثاله جمر  .٣"ةفَرغُ" و ،٢"ةردس" و ،١"ةنفْج": اءماً بالت تتخرة م روط املذكو  للش لِمكْتس املُ فمثالُ
"دو،"دع "هو،"دن "ملج."   

   فتقول يف مجعها اجلمع املذكور  :"فَجـ " و ،"اتن سدغُ" و ،"اترـ ر ـ د" و ،"اتفَ عو ،"اتد "ـ ه  ،"اتدنِ
   ".تالَمج"و

 )ـنِ الكَِّـوسغَـت يـالالفَـي رحِ أَـت فِّ        وبِـفْخ ـالفَهـكُـ فَحِـتقَال ادوور (  

   . والفتح، اإلسكانُ: ومها، أو املكسورة وجهان مع اإلتباعِ جيوز يف العني بعد الفاء املضمومة:٤أي

  :  لغاتثُ ثال،ها من مضموم،"جمل" و،"ةفَرغُ" من مكسور الفاء، و،"دنه" و،"ةردس" :ففي حنو

واإلسكانُ،اإلتباع ،والفتح .  

  : تنبيهان

  يف الفتح أن٦َّمع زنمالفاً ل خ،بِ عن العرةٌ منقولَغات هذه اللُّ  إىل أنّ ) فَكُال قَد رووا  ( أشار بقوله    :٥األول
ـ  جعـاءِ  من اد ختفيفاً أسهلُتحِ إىل الفدولَ الع بأن٨ّد ور".فرغُ" عمه ج ما هو على أن    إن "اتفَرغُ" :٧حنو عِم 

  . ١٠ بالفتحِ"اتفَر غُالثُثَ" :هم بقول٩ريايفه الس ورد.اجلمعِ

ـ     ن واستثْ .قاًلَطْه م  ال جيوز تسكين   "ةنفْج" و ،"دعد"  حنو  أفهم كالمه أنّ   :١١الثّاين ١٢سهيلى من ذلك يف الت 
معظَ"ـم ك الالَّلَّتباتي"وش ،بهفَ الصحنوة : "أهالتل وأه"،فجو ١٣.سكني اختياراًز فيهما الت   

  

                                                
 ).جفن(انظر اللسان والتاج .  جفنة:یقال للكرمة - ١
 ). سدر(انظر الصحاح واللسان . نوع لھ شوك، واآلخر ال شوك فیھ:  السِّدرة من شجر النبق لھ ورق مدور عریض، وھو نوعان- ٢
 . وھو تصحیف". ُعرفة:"١ في ط- ٣
  .٢/٢٦٩ بتمامھ في مر  اآلتي الشرح- ٤
 .٢/٢٧٠ التنبیھ األول في مر - ٥
  .١/١٨١ وانظر معاني القرآن لألخفش ،٢٤٧ ورد في نوادر أبي زید  كمااألخفشو. ١/١٩٣ الكسائي كما ورد في إعراب القرآن للنحاس  منھم- ٦
 .األنسبھو  و.في د، وط، وص" نحو" لیست - ٧
  .٢/٤٩ ھو ردُّ أبي  حیان في التذییل والتكمیل - ٨
  .٢/٢٧٠، ومر ٥٩٦-٢/٥٩٥، واالرتشاف ٢/٤٩في في التذییل والتكمیل  انظر رد السیرا- ٩
ثالث غرفات؛ :  لما قیل- والفتح فیھ لكونھ أصلّیًا في مفرده ال للتخفیف-لو كان غرفات بضم الغین وفتح الراء جمع الجمع:"٤/١٥٧١ في صب - ١٠

 ".مع تسعة آحادظاھر في اآلحاد الثالثة، وأقّل ما یصدق علیھ جمع الج" ثالث"ألن لفظ 
  .٢/٢٧٠مر و ،١/٦٧، والمساعد ٥٩٥-٢/٥٩٤، واالرتشاف ١/١٠٠ شرح التسھیل البن مالك  انظر- ١١
١٩-١٨ - ١٢. 
  ".انتھى" في د زیادة - ١٣
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]وـمـنوا إِـعـتـباع ـنوِـح  "هورذ"      و"بـزـية" وذَّ كَــشـس ـجِ"رهور"[  

) باعنعوا إتوم (الكسرة  فيما الم  ه واو وإتباع ، الض مة  كما يف    ،ه ياءٌ  فيما الم )  ِحنو"ورذو...١"ه"بزي٢"ة (
قبل الواوِالستثقال الكسرة ،والض مةيف ذلك٣الف قبل الياء، وال خ ./   

 )   رذَّ كسه"وشورِجِ" : من قوهلم  ٥فيما حكاه يونس  ) ٤"جِراتو"  ٦ي وه ،اء بكسر الر  ؛ذوذ يف غاية الـش 
لما فيه مالكسرة قبل الواون .  

  : ٧تنبيهات

  . ٨ابقةروط الس الش غريطاً آخررة شم والض الكسرة إلتباعِ قد ظهر أنّ:األول

، ٩ اإلتبـاع ع غريِنم لض إذ مل يتعر "ةيبز" و ،"ةورذ" : يف حنو   والفتحِ  اإلسكان  فهم من كالمه جواز    :الثّاين
  . ١٠وبه صرح يف شرح الكافية

   ".ةيحل" و،"ةوطْخ" :حنوالث يف غات الثّ اللّ فهم منه أيضاً جواز:الثّالث

 ومنع بعض البصري  يف حنو  ني اإلتباع : "لحفيه توايل كسرتني قبل الياء   ألنّ ؛"ةي .١١سهيل وعليه مشى يف الت .
 ١٢اءومنع الفر إتباع   طْ الكسرة م   لقاً فيما مل يسمع. والصاجلَ حيح واز كمـا مل   ": ١٣قال ابن عـصفور   . قاًلَطْ م

يحا باجتماعِولُفض متوالواوِنِي كذلك مل ي حلُفوالياِءنيِوا باجتماع كسرت ".   

 )أَـون رادطذُو اض ارٍ غَـوـرـيم ـقَ        ا ـرمـدأَـت ألُِه واسٍـنـ انـتىـم(  

   .بِ العر من قومٍا لغةُ وإم،ا ضرورةٌ وإم،ا نادر إم:م فهوفاً ملا تقدالخ هذا الباب من ما ورد م:١٤أي

                                                
 ).ذرا(انظر الصحاح واللسان . ریَأْعَلى َسناِم الَبِع:َوٍةِذْر ال- ١
 ).زبى(انظر الصحاح واللسان . الرتفاعھا عن الَمِسیل :، وقیلم كانوا َیحِفرونھا في موضع عاٍلُحفرٌة ُتحَفر لألسد، سمِّیت بذلك ألّنھ: الُزْبَیُة - ٢
 ".والختالف:"١ في ط- ٣
  ).جرا(انظر اللسان والتاج. نثى ولد الكلب والسباعأوالجروة .  الصغیر من كل شيء:ْروُةالِج - ٤
، والھمع ١/٦٧، والمساعد ٢/٢٧١، ومر ٢/٥٩٦االرتشاف و ،١/١٠٢البن مالك شرح التسھیل و ،١٣٧ دقائق التصریف  انظر حكایة یونس في- ٥
١/٩٠. 
  ".وھو:"جمیع النسخ خالفًا لألصل في - ٦
  .٢/٢٧١ التنبیھات في مر - ٧
 ".الشروط السابقة.....ومثالھ مجردًا منھا. وغرفة:"٢ سقط من ط- ٨
 ". لغیر منع اإلتباع:"١ في ط- ٩
٤/١٨٠٣ - ١٠. 
 .١٠٣-١/١٠٢ الخالف في ھذه المسألة، ورّد مذھب الفّراء في شرح التسھیل البن مالك ١٨ ذكر ابن مالك في التسھیل - ١١
، واالرتشاف ١/١٠٢، وشرح التسھیل البن مالك ١٧/٨٢ في المخصص  أیضًاانظر مذھب الفراءو. ٣٣٠-٢/٣٢٩معاني القرآن للفراء  - ١٢
 .١/٦٧مساعد ، وال٢/٥٩٥
. ٢/٥٢، والمقرب ١/١٥١في شرح الجمل كما   في ذوات الیاء والواومنع اإلتباعو ،ِسْدَرٌة وِسدرات: جوز ابن عصفور اللغات الثالث في مثل - ١٣

عن ابن عصفور قل  بعد أن ن٢/٥١ھو كالم أبي حیان في التذییل والتكمیل  ٢/٢٧١متابعًا المرادّي والكالم الذي نسبھ األشموني إلى ابن عصفور 
   ".فدیة"جواز اللغات الثالث في مثل 

  .١٨٠٥-٤/١٨٠٣وانظر شرح الكافیة . ٢٧٢-٢/٢٧١ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١٤

ب/٣٠٣
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فمن قولُ ادرِ الن  كَ" :هم بعض٢ حكاه أبو حامت   ، بالفتحِ ١"تالَه، ؛ه اإلسكانُ  وقياس ألن  ةٌفَه ص،  قـاس   وال ي
   .٣طربالفاً لقُ خ،عليه

 وال حةَج  لَ" :هم يف قولجو ،"اتب "ربلَ" يف مجع    "اتعجو ،٤"ةب "رعألنّ ؛"ةب  م نبِ العرم لَ" :يقولُ نجةب"، 
  . ٥اكن فاستغىن جبمع املفتوح عن مجع الس،"ةعبر"و

 مجيعِ ادر أيضاً قولُ  ومن الن  ٦بِ العر: "عيمجع   ، وفتح الياء  ، بكسر العني  "اتر "ع٨الّـيت  اإلبل   ٧ وهي ،"ري 
حتمل املي٩ةروالعري ،م ؤ١٠ةثن.   

 وذهب املرب د والز١١اجج  ه   إىل أن"عيبفتح العني  "اتر  . دقال املرب :مجع "عوهو احلمار  "ري .  وقال الز اجج :
مجع "عأو القدم/ يف الكتفالّذي "ري ،ث وهو مؤن.   

  . ١٢"اتورِجِ"ومنه أيضاً 

ومن الض١٣ه قولُرورة:  

٢٥٢ –وح محالض اتفْرز ـلْتهاـى فَأطَقْت        مـوشالع اتفْري بزـــا ليـ ياند  

١٤اجزوقول الر:  

١٢٤ –سـ فَتحرِيفْتفْـ الْنز نم ـسهاتاـر  

وقياسه الفتح .  

                                                
انظر اللسان والتاج .  وقیل لھ َكْھل حینئد النتھاء َشبابھ وكمال قوَّتھ.جاَوَز الثالثیَن َأو أربعًا وثالثین إلى إْحَدى وخمسیَنإذا َكْھٌل  یقال للرجل - ١
 ).لكھ(
، وشا ٥٤، والتذییل والتكمیل )كھل(سان ، والل١/١٠٢، وشرح التسھیل البن مالك ١٨٠٥-٤/١٨٠٤حكایة أبي حاتم في شرح الكافیة انظر  - ٢
٦/٤٧٦.  
، وشرح الكافیة للرضي ١/١٠٢رح التسھیل البن مالك ، وش١٨٠٥-٤/١٨٠٤شرح الكافیة و ،١٣٧ دقائق التصریف  انظر مذھب قطرب في- ٣
 .١/٦٨، والمساعد ٢/٢٧١، ومر ٥٤، والتذییل والتكمیل ٣/٣٩٣
 ).لجب(انظر اللسان والتاج .  یقال للشاة لَجبة إذا ولى لبنھا- ٤
  .٢/٥٩٣، واالرتشاف ٤/١٨٠٥ انظر شرح الكافیة - ٥
  .١/٦٩، والمساعد ٢/٥٩٢، واالرتشاف ١٩ل ، والتسھی١٤/١١٩، والمخصص ٢/١٩١ انظر الكتاب - ٦
 ".وھو:" في د- ٧
  .١في ط" التي" لیست - ٨
  ).میر(انظر اللسان والتاج . الطعام ونحوه مما یجلب للبیع:  المیرة- ٩
  ).عیر( انظر اللسان والتاج - ١٠
  .٢/٢٩٩، وزھر ٢/٢٧٢، ومر ٢/٥٩لتذییل والتكمیل ، وا٥٩٣-٢/٥٩٢ انظر مذھب المبرد والزجاج في االرتشاف - ١١
 ".كما تقدم: "في د، وط، وص زیادة - ١٢
والشاھد . ١٥٧وكذا في الذیل والنوادر للقالي  ،"تحملت زفرات الضحى فأطقتھا: " بروایة٢٠دیوانھ لعروة بن حزام في  البیت من الطویل، - ١٣

وروایة البغدادي كروایة الدیوان والقالي في ". ى فأطعتھاتحملت زفرات الضح: " بروایة٢/١٤٢المذكر والمؤنث البن األنباري لعروة أیضًا في 
   .٢/٢٩٨، وزھر ٦/٤٨٣، وشا ٢/٤٥٠، وعق ٤/٢٦١ورد في ھشا  . ، وزھر٤/٥١٩وھو ألعرابي من بني عذرة في المقاصد . ٣/٣٨٠الخزانة 

 .س الفتحوالقیا. للضرورة" زْفرة"جمع " زفرات"، ووجھ االستشھاد تسكین الفاء من تزفرا: موضع الشاھد
 .والقیاس الفتح. للضرورة" زْفرة"جمع " زفرات"زفرات، ووجھ االستشھاد تسكین الفاء من : موضع الشاھدو.  تقدم تخریجھ - ١٤

  
 أ/٣٠٤
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  . ٢يلذَ ه لغة١ُها فإن، العنيلِّتع املُن م،"ةزوج" و،"ةضيب" : يف حنو اإلتباعبِ العرن مي إىل قومٍمتنومن املُ

  :٣همشاعرِ ومنه قولُ

٢٥٣ –ـ أَخضيـو بائر ـاتتم ـحبأو]      وحـــبنِ سيبكـحِ املَنسبِم ـقيفر[  

  . ]٥٨: ٢٤ورالنسورة [﴾٥مكُ لَاتالثُ عورثَ﴿: ٤ئرِوبلغتهم قُ

  . ٨م العني كما تقد بإسكان٧"تأهالَ" و،"اتيبظَ" : أيضا٦ًي إىل قومٍمتنومن املُ

  : ٩خامتة

يتم  ثنية واجلمعِ  يف الت  ١٠اء باأللف والت من  مِ الالَّ  احملذوف  و ،"اضٍقَ" : يف اإلضافة، وذلك حنو     ما يتم "جٍش"، 
ـ " و،"انيجِش" و،"انياضقَ" : تقول؛ة من األمساء الست"نٍه" و،"مٍح" و،"أخٍ" و ،"أبٍ"و أبـ " و،"انو أخوان"، 
 وشـذَّ . "وكن وه ،وكم وح ،وك وأخ ،وك وأب ،يكجِ وش ،يكاضهذا قَ " :، كما تقول  "انونه" و ،١١"انومح"و
"أبو،"ان "أخان."   

  وما ال يتم    يف اإلضافة ال يتم   ثنية، وذلك حنو   يف الت: "و،"مٍاس "و،"نٍاب "يو،"د "ـ " و،"مٍد ـ " و،"رٍح  ،"دغَ
 ،كماس" :، كما تقول"انمفَ" و،"اندغَ" و،"انرح" و،"انمد" و،"اندي" و،"انناب" و،"انماس" : فتقول؛"مٍفَ"و

وابنك،وي دك،ود مك،وح روغَ،ك دوفَ،ك مفَ" وشذَّ. "كموفَ" و،"انمي١٢"ان .  

  

                                                
 ".فإنھ:"١ في ط- ١
 .٦/٤٨٤، وشا ١/٦٩، والمساعد ٢/٢٧٢، ومر ٢/٥٩٢، واالرتشاف ٢/١٩١ انظر الكتاب - ٢
، وشرح الشافیة ٤/١٣٢شرح الشافیة للرضي نا، و، و٢٣٨وألحد الھذلیین في المفصل . ، وزھر١/٥٨ للھذلي في المحتسب  البیت من الطویل،- ٣

وقد .  ٨/١٠٢، والخزانة ٣٠٨، وأسرار العربیة ١٣٦وھو بال نسبة في دقائق التصریف . ٤/٥١٧والمقاصد ومكو، ، ١٩٧للجاربردي القسم الثاني 
، وزھر ٣٢٢، ومكو ٦/٤٨٤، وشا ٤/٢٦٣، وھشا ٢/٢٧٢، ومر ٧٦٧د في نا  ور".أبو"وقع أول البیت عند ابن جني وصاحب الدقائق بلفظ 

:  یصف ظلیمًا وھو ذكر النعام، شبھ بھ ناقتھ، فیقولوالشاعر. الذي یسیر نھارًا: والمتأوب .الذي یسیر لیًال: الرائح:"٨/١٠٥وفي الخزانة  .٢/٢٩٩
حسن : سبوح .رفیق بمسح المنكبین، عالم بتحریكھما في السیر. إلى بیضاتھناقتي في سرعة سیرھا كظلیم لھ بیضات یسیر لیًال ونھارًا لیصل 

والمراد برفیق بمسح  ...وإذا قصد بیضاتھ یكون أسرع. وإنما جعلھ أخا بیضات لیدل على زیادة سرعتھ في السیر، ألنھ موصوٌف بالسرعة. الجري
: وقد خطأ العیني فخر الدین الجاربردي في قولھ . مجتمع ما بین العضد والكتف:والمنكب. التحرك یمینًا وشماًال، وذلك من عادة الطیر: المنكبین

والتخطئة ال وجھ لھا، وكونھ في وصف نعامة أو ظلیم أمٌر سھل مع أنھ متوقف على .  شبھھ بالظلیم،البیت في صفة النعامة، بأن البیت في مدح جملھ
  ."الوقوف على ما قبل ھذا البیت

  . لغة ھذیل، وھي"بیضة"جمع " بیضات"وجھ االستشھاد فتح الیاء لإلتباع في بیضات، و: موضع الشاھد
 .٨/٦٩ ، والبحر المحیط١٠٤عمش في مختصر في شواذ القرآن  ھي قراءة ابن أبي إسحاق واأل- ٤
 .١ في ط﴾لكم﴿ لیست - ٥
 .١/٦٩، والمساعد ٥٩٥، ٢/٥٩٢رتشاف ال، وا١/١٠٠، وشرح التسھیل البن مالك ١٠٤انظر مختصر في شواذ القرآن .  قوم بني تمیم- ٦
 ".كْھالت:" في د- ٧
  .٢٣٣ صفحة - ٨
  .٢/٦١، والتذییل والتكمیل ١٩والتسھیل ، ٢/٣٧٥واللباب ، ٢/٤٤ انظر المقرب - ٩
  .من د" والجمع باأللف والتاء:" سقط- ١٠
  .١من ط" حموان" سقطت - ١١
، "دمیان"، و"یدیان: "، وعلى ذلك قیل في التثنیة"فمًا"، و"ًادم"، و"یدًا"من العرب من قصر :"١/١٠٤قال ابن مالك في شرح التسھیل  - ١٢
 .١٦٩-١/١٦٧وانظر التذییل والتكمیل . "."فموان"، و"فمیان"و
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١ها قولُوأم:  

 ٢٥٤ –ديـ يضيـان بنع انـاوحم ا        [٢مٍـلِّدـدهضوت ـامضأنْ ت انِكعنمت ٣]قَـد   

  :٤هوقولُ

  نِـرِ الْيقيـان بِالْخبـيـرى الدمـج]      ـرٍ ذُبِحنـافَلَـو أنـا علَى جـح[ – ٢٥٥

 .٦ واهللا أعلم.٥فضرورةٌ

                                                
، ٢/٤٤، والمقرب ٢/٣٧٦، واللباب ٢٣١، والمفصل ٢٤١قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في الجمل المنسوب إلى الخلیل    البیت من الكامل،- ١

إنھ من ملوك : یقال؛ وومحلم اسم علم. النعمة واإلحسان:  والید.٦/٤٤٢ورد في شا . ٤٨٢، ٧/٤٧٦، والخزانة ٤/١١٣وشرح الشافیة للرضي 
  .قھر: وضھد. ظلم: وضام . كرم صاحبھابالبیاضصف الید المقصود من وو. الیمن

أنھ مثنى  إشارة إلى ٥/٨٣ش في شرح المفصل وفي كالم ابن یعی. للضرورة" ید"مثنى " یدیان"مجيء یدیان، موضع االستشھاد : موضع الشاھد
  .شذوذ في ذلك وال ، بالقصر، فلما ثني قلبت ألفھ یاء، كفتیان في مثنى فتى، ألن أصلھا الیاء، فإن التثنیة من جملة ما یرد الشيء إلى أصلھىید
) یدى( وفي الصحاح ".محلِّم"سخة أخرى فیھا وأشیر في ھامش األصل إلى ن .الشاھد بھذه الروایة ىولم أقف عل ".محبكم:"األصل ود في - ٢

  ".عند محرق: "وردت
وأنشده ابن . قد تمنعانك أن تذل وتقھرا... عند محلم :. . . . . وروى ابن الشجري: "٧/٤٨٢  قال البغدادي في الخزانة في العجز اختالف روایات،- ٣

 ".ًا على غیر ما ذكروروي أیض. قد تمنعانك بینھم أن تھضما... عند محلم :. . . . . . األعرابي وأبو عمر الزاھد
وللمثقب العبدي أو لعلي بن . ٢٠ولعلي بن بدال في أمالي الزجاجي . ١/١٩٢، والمقاصد ٢٨٣مثقب العبدي في ملحق دیوانھ لل البیت من الوافر، - ٤

، والمقتضب ٢٤٠لیل  وھو بال نسبة في الجمل المنسوب إلى الخ. ٤٨٨، ٧/٤٨٢بدال أو لمرداس بن عمرو، أو ألوس، أو لألخطل في الخزانة 
 الشق في :والجحر .٦/٤٤٨ورد في شا  و.١/٣٥٧، واإلنصاف ٢٣١، والمفصل ١/٣٩٥، وسر صناعة اإلعراب ٣/٣٢٤، واألصول ١/٢٣١

یننا من لما امتزجا وعرف ما ب: أي .إلخ، أراد بالخبر الیقین ما اشتھر عند العرب من أنھ ال یمتزج دم المتباغضین" جرى الدمیان : " وقولھ .األرض
  .العداوة

  .للضرورة" دم"في تثنیة  " دمیان"الدمیان، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
  .من ص" فضرورة" سقطت - ٥
  .في ط، وص" واهللا أعلم" لیست - ٦
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مج عـِسكْالت١رِي  

  
  .  لفظاً أو تقديرا٢ًه واحد لصيغةورة تغيريٍصن اثنني بِر مثَ على أكْالُّ الد هو االسمالتكسريمجع 

 ةمخت"ـ كَ صٍ، أو بنقْ  ٣"انون وص /وٍنص"ـ كَ ا بزيادة ه إم  ألن ؛ أقسامٍ ة إىل ست  راه الظَّ غيري الت ف املصن مسوقَ
وت٥تبديلِب، أو   ٤"مٍخ ـ كَ لٍكْ ش"أسوأُ د سد"  ـ كَ  شكلٍ ة وتبديلِ ، أو بزياد"رورِ لٍج وتبديلِ صٍ، أو بنقْ  "الج  

  . "انملْ وغالمٍغُ"ـ كَهن، أو بِ"بٍض وقُيبٍضقَ"ـ كَشكلٍ

وإن ما قلت "صيغةَ  ألنّ " تغيريٍ بصورة  الواحد   ألنَّ ؛ر حقيقةً  ال تتغي  يف اجلمعِ  الّيت  احلركات  غري   احلركـات  
   . يف املفردالّيت

والت و ،٦"كلْفُ" :ر يف حنو  غيري املقد "و ،٧"الصد "هو ،٨"انج "شالم" قَلْ للخقيل. ٩ة:  غـري هـذه      ومل يرد 
من ذلك١٠وذكر يف شرح الكافية. األربعة : "فْعانت"١٢ اخلمسةُ فهذه األلفاظُ.١١ اجلايف وهو القويعلى صيغة  
موعواحدةيف املفرد وا  .١٣ سيبويهومذهبأن تكسريٍها مجوع ،ر زوالُ فيقدحركات املفرد لُ وتبدها حبركات 

مشعرـ وإذا كان مجعاً كَ    ،"لفْقُ"ـ إذا كان مفرداً كَ    "كلْفُ"ـ فَ . باجلمع ة"بو .١٤"ند "فْعإذا كان مفرداً    "انت 
ـ لْفُ" :وها فقالوا نهم ثَ ودعاه إىل ذلك أن   .  وكذا باقيها  ."انملْغ"ـ وإذا كان مجعاً كَ    ،١٥"انحرس"ـكَ  ،"انكَ
ذا ه" :ه حني قالوا وغريا اشترك فيه الواحدم م"بنج" :هم مل يقصدوا ا ما قصدوا بنحو أن مل، فع "انالصد"و
جنب وه ،ذان ج نوهؤالءِ ب ، ج نب". فالفارق     عنده بني ما يقد     ر تغيريه وما ال يقد   ر تغيريه وجـود الت  ثنيـة 

                                                
الجمع یسمى جمعًا مكّسرًا على التشبیھ بتكسیر اآلنیة؛ ألن تكسیرھا إنما ھو إزالة التئام األجزاء ھذا الضرب من : "١٤٧في التكملة للفارسي  - ١

  ".التي كان لھا قبُل، فلما أزیل النظم وُفّك النَضد في ھذا الجمع أیضًا عّما كان علیھ واحده سّموه تكسیرًا
 ".واحدة:"، وص١ في ط- ٢
  ).صنو(انظر اللسان والتاج . أو ثالٌث أو أكَثُر أصُلُھنَّ واحد، كلُّ واحدٍة على ِحیالھا ِصْنٌوَنْخلتاِن : الصِّْنُو من النَّْخل - ٣
  ).وخم(انظر اللسان والقاموس . داء یصیب المرء من امتالء معدتھ بالطعام:  التخمة- ٤
 ".تبدیل:" في د، وط، وص- ٥
 ).فلك(انظر اللسان والتاج . الجمعتقع على الواحد واالثنین ویذكر ویؤنث، . السفینة:  الفلك- ٦
  ).دلص( انظر الصحاح واللسان .درٌع ِدالٌص وأدرٌع ِدالٌص، الواحد والجمع على لفظ واحد: یقال. اللیُِّن البّراُق: الِدالُص - ٧
 ).ھجن(انظر الصحاح واللسان .  ناقة ِھجاٌن وبعیٌر ھجاٌن: یقال.راُمالبیُض الِك: الِھجان من األبل - ٨
 ".الطبیعة: أي: "٤/١٥٧٥في صب  - ٩
٤/١٨١٠ - ١٠. 
 ).عفت( انظر اللسان والتاج - ١١
فتكون األلفاظ ". ھذا إمام، وھؤالء إمام: "؛ تقول"إمام: "وزاد ابن ھشام". ناقة كناز، ونوق كناز: "وحكى ابن سیدة: "٤/١٥٧٥ في صب - ١٢

  ".سبعة
 .٢/١٨١ الكتاب - ١٣
انظر .  والجمع ُبُدٌن وُبْدٌن. ُسمِّیت بذلك َألنھم كانوا ُیَسمِّنوَنھا.مكة الذكر واُألنثى في ذلك سواءب تنحرْضِحَیة من الغنم الَبدنُة من اإلبِل والبقر كاُأل - ١٤

 ).بدن(الصحاح واللسان والتاج 
 ).سرح(انظر الصحاح واللسان . الذئب:  السرحان- ١٥

ب/٣٠٤
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وعدهام.١ف يف شرح الكافية وعلى هذا مشى املصنفقال٢سهيل، وخالفه يف الت  :"واألصحباب :يعين - ه كون 
   ٣."غيريِ التياً عن تقديرِنِغتس معٍم ج اسم-" كلْفُ"

  : ٤تنبيه

اللة على  له يف الدغيري فيهما ال دخلَ  الت  فإنّ ،"نيفَطَصم" و ،٦"اتنفَج" :٥ حنو عريف املذكورِ  على الت  دال يرِ 
اجلمعيفإنَّة ،تقدير ع ده ال خيلُّمباجلمعي ٧.ة  

أنَّواعلم ج مكسري ععلى نوعنيالت  :جملَّع قة،/وج ثْع كَمرة.   

 إىل ةرش ما فوق الع  ة بطريق احلقيقة  رثْ مجع الكَ   ومدلولُ .ةشر ع  إىل  ثالثةٌ  احلقيقة  بطريقِ ةلَّمع الق  ج فمدلولُ
  . جازاً كما سيأيت مرِ اآلخعض منهما مول كلٌّمعست وي.٨ما ال اية له

ل أربعةُولألونِ أبياين ثالثةٌ، وللثَّةوع ش٩ و. بناًءونَرفقاللِبدأ باألو  :  

  )ـهلَّـوع قـمـالٌ جـعـت أَفْـثُم         هـلَـعـ فمـثُلُ ـعـفْةٌ أَـلَـعـفْأَ(

  ."اسٍرفْأَ" و،"ةيتف" و،"لُسٍفْأَ" و،"ةحلأس"ـ كَ:أي

  : ١٠تنبيهات

ـ عف"، و"معنِ" : حنو"لعف"، و"ملَظُ" : حنو "لعفُ" :ةلَّ الق مجوعِمن    إىل أنّ  ١١الفراء  ذهب :األول  : حنـو "ةلَ
"قرةد" . فَ" منها   هم إىل أنَّ  وذهب بعضحنو "ةلَع : "برةر"  نقله ابن ، الد ١٢انه.   وذهب أبو زيد  إىل أنّ   األنصاري  

  . ١٤ةرثْموع الكَ جنها م هذه كلَّ أنَّحيح والص.١٣ربيزيا الت نقله عنه أبو زكري،"قاءدأص" : حنو"الءعأفْ" :منها

  
                                                

١٨١٠-٤/١٨٠٩ - ١. 
  .رحوما بین معترضتین من كالم الشا. ٢٧٦ - ٢
 .٣٠٠-٢/٢٩٩، وزھر ٢٧٤-٢/٢٧٣ انظر الكالم السابق في مر - ٣
  .٢/٢٧٤ كالم التنبیھ من كالم المرادي في مر - ٤
 .في د" نحو" لیست - ٥
 ).جفن(انظر اللسان والتاج . َأعظُم ما یكوُن من الِقصاع مفردھا َجْفَنة؛ وھي - ٦
 ".انتھى" في د زیادة - ٧
  .٢/٢٧٤ر م الكالم السابق في - ٨
 ".قد" في د، وص، وط زیادة - ٩
 .٢/٢٧٥ التنبیھات في مر ما في أغلب - ١٠
  .٢/٢٧٥، ومر ١/٤٠٦، واالرتشاف ٢٦٨ انظر مذھب الفراء في التسھیل - ١١
   .٣/٣٩٧ونقلھ الرضي عن الفراء في شرحھ الكافیة . ٢/٢٧٥ كذا في مر - ١٢
 . ٢/٢٧٥ ومر ،٣/٣٩٧ التبریزي في شرح الرضي على الكافیة قول انظر - ١٣
ولو  لفظھا،  علىأحدھما أنھا تصغر: أمران األربعة موضوعة للقلة، وأنھا المقتصر بھا من جموع التكسیر على ذلك  القلة والدلیل على أن أبنیة- ١٤

والثاني .  على مناسبتھا لھفلما لم تناقض ھذه األبنیة التصغیر دّل. كانت للكثرة لردت إلى الواحد قبل تصغیرھا؛ ألن تصغیر الجمع یدل على القلیل
أنھ إذا كان للكلمة جمعان جمع مما ُذكر وجمع من غیره ، ثم أردنا تفسیر العدد من ثالثة إلى عشرة، لم نفسره في أكثر الكالم إال بجمع من الجموع 

  .  ١٥-٧/١٤، وشا ٥/١٠انظر شرح المفصل البن یعیش . المذكورة، فدل ذلك على أنھا موضوعة للقلیل دون الكثیر

 أ/٣٠٥
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  . ٢درِه مل يطَّه أنت وشبه، ال مجع تكسري، مجعٍ اسم"ةلَعف"  إىل أن١ّاجرالس  ذهب ابن:الثّاين

  . ٣صحيحا التعمة جاللة على القلَّ يف الد يشارك هذه األبنيةَ:الثّالث

  بـذلك إىل   ة انصرف رثْ على الكَ  ضيف إىل ما يدلّ    أو أُ   لالستغراقِ الّيت "أل"ـة ب  القلّ  مجع نَرِ إذا قُ  :الرابع
  . ]٣٥: ٣٣األحزابسورة [﴾اتملس واملُنيملس املُإنَّ﴿:  حنو،ةرالكثْ

وقد جمقولُ األمرينِع ٤انَ حس:  

  اـرنَ من نجدة دمـا يقْطُـيافُنـوأس         نات الْغر يلْمعن في الْضحى لَنا الْجفَ- ٢٥٦
  

 ]وي بِكَـبعذ ـثْـض ةرضـعوفلٍ"ـكَ      يـاً يأرج" والعكْس ـكَ اَءـج"فيـالص"[  

)   ضو ةي بِكَثْرذ ضي وبعفعاً ي (٥أي: بعض   ٦أيتت  هذه األبنية    ثْكَلْ يف كالم العرب لرة) ـك"ـلٍ أريف ) "ج
   ".ةٌدئ وأفْادؤفُ" و،"اقن وأعقنع"ه ، ونظريةر كثْهم مل جيمعوه على مثالِ، فإن"لٍجرِ"مجع 

)والعكْس (   ُالكثْ  ببناءِ من هذا وهو االستغناء رة  ة لَّ عن بناء الق)اَءج (عاً وض)ي"ـكفِّالص" (ـ " مجع اةفَص" 
وهي الصخة امللْرـ، وك٧َاءس"رورِلٍج و"وبٍلُ وقُ/بٍلْقَ"، و"الٍج ،"صردوص ر٨"اند .  

  

  

                                                
   .٢/٤٣٢ األصول - ١
وھذه شبھة : قال أبو حیان:" ٣/٣٥١وفي الھمع ". أي في زنة مفرد مخصوص كبقیة أخواتھ، بل ھو مقصور على السماع: "٤/١٥٧٧ في صب - ٢

 ".ضعیفة؛ ألن لنا أبنیة جموع بإجماع وال تّطرد
  .٧/١٣، وشا ٣/٣٩٧شرح الرضي على الكافیة ر انظ.  ابن خروف أن جمعي التصحیح یستعمالن في القلة والكثرةویرى - ٣
، ومنتھى الطلب ٣٠٩وأسرار العرببة ، ٢/١٨١والكتاب  ،٣٧١ت في دیوانھ  لحسان بن ثاب والبیت من الطویل،.وھو تحریف". حّبان:"١ في ط- ٤
، والتكملة ٢/١٨٨المقتضب و ،٢٤٠ل  الجمل المنسوب إلى الخلیوبال نسبة في. ٤/٥٢٧، والمقاصد ١١٦، ٨/١٠٦، ومر، وشا، والخزانة ٦/٢٧٨

جفاننا معدة : یقول . والشاعر یصف قومھ بالكرم والشجاعة.البیض، یرید بیاض الشحم: الغرو .٦/٢٤٩، وشا ٢/٢٧٦ورد في مر  .١٥٥للفارسي 
  .لألضیاف ومساكین الحي بالغداة، وسیوفنا یقطرن دمًا، لنجدتنا وكثرة حروبنا

 . للقلةھو في األصلو، التي لالستغراق" أل"قترانھ بـال للكثرةالجمع باأللف والتاء ووجھ االستشھاد مجيء  ، وأسیاف الجفنات:موضع الشاھد
وكان أبو علي :"١/١٨٧ وفي المحتسب .؛ إلضافتھ إلى ما یدّل على الكثرة"أل" دون اقترانھ بـ، موضع الكثیرللقلة  جمٌع، وھو"أسیاف"مجيء و

لقد قللت جفانك : قال لھ النابغة ...لنا الجفنات الغر : وقد عرض علیھ حسان شعره، وأنھ لما صار إلى قولھ،غةینكر الحكایة المرویة عن الناب
وال یجوز أن تكون ، ]٣٧: ٣٤سورة سبأ[ ﴾وھم في الغرفات آمنون﴿ :ھذا خبر مجھول ال أصل لھ، ألن اهللا تعالى یقول": قال أبو علي! وسیوفك

أھلك الناس : ، كقولناوعذر ذلك عندي أنھ قد كثر عنھم وقوع الواحد على معنى الجمع جنسًا ."الثالث إلى العشرالغرف كلھا التي في الجنة من 
الدینار والدرھم، وذھب الناس بالشاة والبعیر، فلما كثر ذلك جاؤوا في موضعھ بلفظ الجمع الذي ھو أدنى إلى الواحد أیضًا، أعني جمعي السالم، 

 في ھذا الموضع بلفظ الكثرة ال یتدارك معنى الجنسیة، فلھوا عنھ، وأقاموا على لفظ الواحد تارة، ولفظ الجمع المقارب للواحد وعلم أیضًا أنھ إذا جيء
وأعینھم ﴿: وضع بتكسیر القلة كقولھ تعالىومثل ھذین الجمعین مجیئھم في ھذا الم. تارة أخرى، إراحة ألنفسھم من طلب ما ال یدرك ویأسًا منھ

 ." وال سیوفنا،عیونھم: طرن، ولم یقلوأسیافنا یق:  ، وقول حسان]٨٣: ٥سورة المائدة[ ﴾دمعتفیض من ال
 .٢/٢٧٦ الشرح اآلتي في مر - ٥
 ".أتيی:"وط، وص  د، في- ٦
  ).صفو( انظر اللسان والتاج - ٧
  ).صرد(انظر الصحاح واللسان والتاج . طائر فوق العصفور، یصید العصافیر:  الصرد- ٨

  
 ب/٣٠٥
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  : ١تنبيهان

ـ ثَ﴿:  حنـو ،جازاً مماالً لقرينةعت كذلك يغين عنه أيضاً اس     عاًر وض مها عن اآلخ  يغين أحد  كما   :األول  ةُالثَ
  . ]٢٢٨: ٢البقرةسورة [﴾ٍءورقُ

 ٣ه وغري ٢ة، حكى اجلوهري   القلَّ  لورود مجعِ  ؛ة القلّ  الكثرة عن مجعِ   ا أغىن فيه مجع   م م "يفالص" ليس   :الثّاين
"فَص٤اءفَاة وأص" .  

  وعكس ."ع على كذا وكذا   جمي" : يقولون  مثّ ، يذكروا املفرد  ني يف اجلموع أنْ   حوي الن الحط اص واعلم أنّ 
واصطلح على أن٥ْفاملصن ولكلٍّ".كذا ٦حيفظ يف و،د يف كذارِ يطَّهذا الوزنُ" : اجلمع فيقول يذكر و ج٧ه .  

  : وقد شرع يف ذلك على طريقته املذكورة فقال

)ـفَـلـعاًمـلٍ اسع حن صـفْ أَاًـيل      لُ ـعـولرـباعيـ اسـضماً أيجـاً يلُـع(  

  :  نوعني من املفردات٩رد يفة يطَّ القلّموعِ ج أحد"الًعفْأَ"  أنّ:٨يعين

ـ فَ" :ني، فـشمل حنـو   العيحح ص يكونَ وأنْ، يكون امساً أن١٠ْ بشرط"لفَع" ما كان على     :األول  ،"سلْ
  . "هجأو" و،"بٍأظْ" و،"لٍأد" و،"فكُأَ" و،"سلُفْأَ": ، فتقول يف هذه"هجو" و،"يبظَ" و،"ولْد" و،"فكَ"و

  . "لعفْأَ" على جمع فال ي،"مخض" : حنوةفَ الصن م)امساً( :واحترز بقوله

ا وأم"عبدوأع بد"فل لَغبةة االمسي .  

   ".لعأفْ"جمع على  فال ي١٣"بوثَ" و،"تيب" و،١٢"ابب" : العني حنولِّتع م١١نم )ناًي عحص( :وبقوله

  
                                                

 .٢/٢٧٦، ومر ١/٤٠٦الرتشاف  انظر ا- ١
 الفارابي، إمام في اللغة واألدب والنحو والصرف، أخذ عن و نصرب والجوھري ھو إسماعیل بن حماد، أ.٤/٢٦٤ وانظر ھشا ).صفو( الصحاح - ٢

، ولھ كتاب في )لصحاحا(أشھر مصنفاتھ . وھو أول من حاول الطیران ومات في سبیلھ. وبخطھ یضرب المثل جودة. الفارسي والسیرافي، وغیرھما
  .١/٣١٣، واألعالم ٨٨-٨٧ انظر البلغة . ھـ٣٩٣ ، وھي على األصحواختلف في سنة وفاتھ. العروض، ومقدمة في النحو

 .١٥٠ كالفارسي في التكملة - ٣
ي آخره فتحریف كما وأصفاء بھمزة آخره على وزن أفعال، وما یوجد في بعض النسخ من ھاء ف:"٤/١٥٧٨وفي صب ". أصفاة:" في األصل، ود- ٤

 ".ال یخفى
 )".فعل وفعلة فعال لھما: (ما ذكره الشارح عن المصنف أغلبي؛ ألنھ قد یذكر المفرد أوًال لفظًا ورتبًة كما في قولھ: "٤/١٥٧٨ في صب - ٥
  .في ط، وص" ویحفظ في" لیست - ٦
 ".لثاني أن الجمع ھو المقصود بالذات؛ ألن الكالم فیھووجھ ا. وجھ األول أن المفرد سابق على الجمع في الوجود: "٤/١٥٧٨ في صب - ٧
  .٢/٢٧٧ الشرح اآلتي في مر - ٨
 .وھو خطأ". على:"١ في ط- ٩
 ".ینبشرط:"د، وط، وص في - ١٠
 ".عن:" في ط، وص- ١١
 .بفتح العین ال بسكونھا، وعلى ذلك فاالستشھاد بھ خاطئ في ھذا الموضع" َفَعل"وزنھ " باب" الصحیح أن - ١٢
 ".ثور:"ي د ف- ١٣
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  :١هماعاً قولُياساً وس، وق"نيعأَ" :همياساً قولُ قوشذَّ

٢٥٧ –هكُلِّ دلَبِرٍـ ل قَد ـسأثْو تاـب  

  :٢هوقولُ

٢٥٨ -أَس مهـ كَأنبِي فـيمي ةٌـضانِي    ]        ا اُألثُـرـاقٍ بِهـا بهارِبمض بضع[  

 ثاً، وأنْ  مؤن  يكونَ ة، وأنْ ده م  آخرِ ٣ قبل  يكونَ  امساً، وأنْ   يكونَ أنْ:  شروط  ما كان رباعياً بأربعة    :اينوالثّ
   .٤ تأنيثة بال عالميكونَ

وقد أشار إىل بقيهروط بقولة هذه الش :  

  ]رفـد األحـث وعـيـأنِـ وتدـم      ي  ف"ذِّراعِـال" و"اقِـالعن"ـكَ انَـإنْ كَ[

 ذلـك  فشملَ) رف وتأنيث وعد األحمد... يف /"الذِّراعِ" و "العناقِ"ـك (باعي الر  االسم :أي) إنْ كَانَ (
   ".نمأي" و،"بقُأع" و،"عرأذْ" و،"قنأع" :، فيقال فيها"نيمي" و،"ابقَع" و،"اعرذ" و،٥"اقنع" :حنو

  فإن كان الرباعي حنو ةًفَ ص : "شاعج"   أو بال م ،دحنو ة : "خنراً حنو ، أو مذكَّ  ٦"رص: "حارم"   أو بعالمـة ، 
  . "لعأفْ" على جمع مل ي"ةابحس" : حنوالتأنيث

وندر   من املذكَّ  ر"طال وأطْ حغُ"، و "٧لحاب وأغْ رو "بر ،"عت اد وأعو ٨"دت ،"نِجي ن وأجأُ"، و "ننـ ن وب ب
وأنوحنوها،٩"بب .  

  

  

                                                
وھو بال . ٤/٥٢٢، ولھ أو لحمید بن ثور في زھر، والمقاصد ٢/٢٥٩ لمعروف بن عبد الرحمن في شرح أبیات سیبویھ البن السیرافي  الرجز- ١

، وجا ٤/٢٦٤ ورد في ھشا . ٢/٣٧١، ومجالس ثعلب ٢/١٩٩، ١/١٣٢، والمقتضب ٣/٩٠، وومعاني القرآن للفراء ٢/١٨٥نسبة في الكتاب 
  .الزمان المؤبد:  وأراد بالدھر.٢/٣٠١، وزھر ٩/٣٢١ وشا ،٤/٢٢٤

  ".ثیاب"، و"أثواب: " وھو شاذ، والقیاس،"ثوب"لـ ًا جمع"أثوب "أثوبا، ووجھ االستشھاد مجيء: موضع الشاھد
، )سیف(، و)أثر(والتاج ، واللسان )سیف(قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في العباب الزاخر  والبیت من البسیط، .وھو خطأ". وقولھم: " في د- ٢

َتَسْلُسُلھ فرنده ورونقھ و: ُر السَّْیِف َأُثو. قاطع: وعضب .٢/٣٠١، وزھر ٧/٢٥، وشا ٤/٢٢٤، وجا ٤/٢٦٥ورد في ھشا . ٤/٥٢٣والمقاصد 
  . وِدیَباَجُتھ

  ".أسیاف"، و"سیوف: "وھو شاذ، والقیاس، "سیف"لـ ًاجمع" أسیف"أسیف، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
 ". في:" في د- ٣
 .من د، وط، وص" تأنیث" سقطت - ٤
 ).عنق(انظر الصحاح واللسان والتاج . األنثى من ولد المعز: الَعناُق - ٥
  ).خنصر(انظر الصحاح واللسان والتاج . اِإلْصَبُع الصغرى: الِخْنِصُرو .وھو خطأ. بفتح الصاد" ِخنَصر:"٢ في ط- ٦
 .وھو تحریف". أطمل:١ في ط- ٧
 ).عتد(انظر اللسان والتاج . العّدة:  العتاد- ٨
  ).نبب(انظر اللسان والتاج .  كعُبھما:ُأْنُبوُب الَقَصبة والرُّْمح - ٩

  
 أ/٣٠٦
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  : تنبيهات

ـ الع"ـ متثيله بِنم مهِفُه، فَ كالمن مها مأخوذٌروط وغريِ الش نه م  ما ذكرت  :١األول الـذِّ " و،"اقِنأنَّ"اعِر  
يف ( : إطالق قولـه   ن م مهِ وفُ . واملكسورِ املفتوحِ لتمثيله ب  ؛٢ وال غريها   فتحةً  تكونَ  أنْ شترطُ ال ي  األولِ حركةَ

مأنّ )د  األلف  وغري    هِوفُ.  يف ذلك سواء   ها من أحرف املدم رطُ الش ابعالر -  عري   وهو التمن ـ  -  العالمة م ن 
  . باعيالً بالرح أوه صر ألن؛ له فائدة٣ٌكنينبيه على ذلك مل  التضر، إذ لوال غَ)وعد األحرف( :قوله

   : من األمساء"لعأفْ"ظ فيه فا حم م:٤الثّاين

   ."لبل وأجبج" : حنو"فَعل"

   ."عبع وأضبض" : حنو"علفَ"و

   ."٥لفُل وأقْفْقُ" : حنو"فُعل"و

   .٦"طرط وأقْرقُ" : حنو"فُعل"و

   ."علُع وأضلَض" : حنو"فعل"و

   .٧"مة وآكُمأكَ" : حنو"فَعلَ"و

   ."معة وأنمعنِ" : حنو"ةفعلَ"و

  . قاس عليها فال ي،"فلُف وأجلْجِ"، و"بؤب وأذْئْذ" : حنو، أي امساً وصفة،طلقاً م"فعل"ويف 

ومل يسميفع  "ففُ" بكسر الفاء والعني، وال يف "لعلع"بض قوهلم إالّ، الفاء وفتح العنيم : "ع وأربر٨"عب .  

 : حنو"فعل" وال يف .١٠ خالفاً ليونس  ،"مدقَ" : حنو "لعفَ" يف   "لعأفْ"راد  حاً الطِّ  مصح التأنيث ليس   :٩الثّالث
"قل" وال يف ."ردعحنو"ف : "قَ" : وال ما قبله حنو."علَضو،"مد "ضغُ" و،"عبو،"لو "عقن"،خ ١١اءالفاً للفر.   

                                                
  .٢٧٨-٢/٢٧٧ التنبیھ األول في مر - ١
 .من د" وال غیرھا" سقطت - ٢
 ".تكن:" في ط، وص- ٣
 .٤١١-١/٤١٠انظر االرتشاف  - ٤
  .تصحیفوھو ". أفعل:"١ في ط- ٥
انظر .  األذن من َخَرز أو ذھبةما ُعلق في شحم: الُقْرطو ".صوابھ نحو عُنق وأعُنق؛ ألن القرط ساكن الراء ال مضمومھا:"٤/١٥٨٠ في صب - ٦

 ).قرط(اللسان والتاج 
.  وھو غلیظ ال یبلغ َأن یكون َحَجرًا،َلھ ھو الموضع الذي ھو َأشدُّ ارتفاعًا ممَّا َحْو: وقیل. ھو دون الجبال: وقیل.اَألَكَمة الُقفُّ من حجارة واحدة - ٧

 ).أكم(انظر اللسان والتاج 
 ).ربع(انظر الصحاح واللسان والقاموس . الفصیل ُیْنَتُج في الربیع، وھو أوَّل الِنتاج: الُرَبُع - ٨
  . مع زیادة األمثلة٢٦٩ التنبیھ الثالث في التسھیل - ٩
  .١/٤١١، واالرتشاف ٢٦٩یل ، والتسھ٢/١٨٧ انظر مذھب یونس في الكتاب - ١٠
  ".وال یطرد عند الجمھور فیھن:"، وفیھ١/٤١١، واالرتشاف ٢٦٩في التسھیل وانظر مذھب الفراء أیضًا . ٨٨ المذكر والمؤنث للفراء - ١١
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)ـغَوـيم ـفْا أَـرـعلُ فيهرِـطَّـ مد/         الثُّـم ـني اسفْأَماً بِـالَثالٍـعـ يرِد(  

   : وهو"لعأفْ"رد فيه  مل يطّرد يف مجع اسم ثالثي يطَّ"االًعأفْ"  أنّ:يعين

   ."فيس" و،"بوثَ" و،٢"ابب" : حنو،١ني الع املعتلُّ"لعفَ"ني، فاندرج يف ذلك  العحيح الص"لعفَ"

   : وهوالثيأوزان الثّ من "لعفَ"وغري 

   ."ابزب وأحزح" :٣ حنو"فعل"

   ."بالَب وأصلْص" : حنو"لفُع"و

   ."المل وأجمج" : حنو"فَعل"و

   .٤"العل وأوعو" : حنو"لفَع"و

   ."ادضد وأعضع" : حنو"لفَع"و

   ."اقنق وأعنع" : حنو"فُعل"و

   ."ابطَب وأرطَر" : حنو"فُعل"و

   ."الل وآببِإِ" : حنو"فعل"و

  . "العع وأضلَض" : حنو"فعل"و

  .  عليهنبيها سيأيت التم مذَّ ما ش إالَّ،"العأفْ" على عجمه ال ي فإن،ف الوصن م)امساً( :واحترز بقوله

  : تنبيهات

ـ فُ" ونادراً يف    ."الم" و ،"ابب" :وني حن  الع  املعتلّ "لعفَ" قليالً يف    :"االًعأفْ" ٥سهيل جعل يف الت   :األول لع" 
  .  وغالباً يف الباقي."لبِإِ: " حنو"لعف" والزماً يف ."عبر" و،"بطَر" :حنو

  . "العأفْ"حيح العني على  الص"لعفَ"ع م ج من كالمه هنا حكمذُؤخ ال ي:الثّاين

                                                
 .٢من ط" العین" سقط - ١
 .ھذا الموضعبفتح العین ال بسكونھا، وعلى ذلك فاالستشھاد بھ خاطئ في " َفَعل"وزنھ " باب" الصحیح أن - ٢
 .من د" فعل نحو" سقطت - ٣
 ).وعل(انظر الصحاح واللسان والتاج . التیس الجبلي:  الوعل- ٤
٢٦٩ - ٥.  

 ب/٣٠٦
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وقد س١ع منه قولهم:  

  جرـ الَ ماٌء والَ شلِـزغْبِ الْحواص         ذي مرخٍـراخٍ بِـولُ ِألفْـ ماذَا تقُ- ٢٥٩

  :٢هوقولُ

  اـادهـأَزن   بـقَـ أثْ  دكـوزن         رهمـوا خيـدت إذَا اصطَلَحـ وجِ– ٢٦٠

فجمفَ" عأفْ" على   "خرو ،"اخر "زعلى   "دن "أزادن".   ومذهب اجلمهور أن   عليـه مـشى يف      و ،٣ه ال ينقاس
٤سهيلالت .  

  . "مهو" : أو واو حنو،"فلْأَ" :ه ينقاس فيما فاؤه مهزة حنو إىل أن٥الفراُءوذهب 

 الّذي "لعفَ" يف "لعأفْ" ن م أكثر"االًعأفْ" إنّ" :٦ه قال فإن؛الثّاينوظاهر كالمه يف شرح الكافية موافقته على 
ـ و" و /،"افقَف وأو قْو"، و "افصف وأو صو"، و "اتقَت وأو قْو"ـ كَ ،فاؤه واو  ـ ر وأو كْ ـ و"، و ٧"اركَ ر ع

وأوو٨"ارع ،"غْوو٩"ادغَد وأو ،"وهم وأوامه"فاستثقلوا ض ،مأفْ"ني  عأفْ" فعدلوا إىل ، بعد الواو"لعكما ،"الع 
 ".١٠"هجوأَ"كَـ  فيما فاؤه واو   ك شذَّ  كذل "بوأثْ" و ،"نيأع" : يف املعتلِّ  ة، وكما شذَّ  عدلوا إليه فيما عينه معتلَّ    

 مـن    يف مجعه أكثر   "االًعأفْ"  يف أنّ  ، كالذي فاؤه واو   "لعفَ" من   ١٢فع املضا إنّ" :١١ قال مثَّ.ه حبروفه هذا لفظُ 
ـ  تش"، و "ارر وأب رب"، و "ابب وأر بر"، و "اددد وأج ج"، و "امم وأع مع"ـ كَ ،"لعأفْ" وأش ـ "، و ١٣"اتت  نفَ

  .  هذا أيضاً لفظه.".١٥"اذذَ وأفْذّفَ"، و١٤"اننوأفْ

                                                
وھو بال نسبة في . ٣/٢٩٤، وزھر، والخزانة ٤/٥٢٤، وھشا، والمقاصد ١/٣٢٨، والشعر والشعراء ١٦٤للحطیئة في دیوانھ  البیت من البسیط، - ١
اسم مكان؛ وأراد : ذو مرخو .٢/٣٠٢، وزھر ٤/٢٦٦ورد في ھشا  .٥/١٦، وشرح المفصل البن یعیش ٣٠٥عربیة ، وأسرار ال٢/١٩٦مقتضب ال

 .، وھو أول ما یبدو من ریش الفرخ الشََّعر والرِّیِش وَلیِّنھِصغار :یعنيوزغب الحواصل . والحواصل جمع حوصلة الطیر .باألفراخ أطفالھ الصغار
  . بعد أن حبسھ لھجائھ الزبرقانtیعتذر من عمر بن الخطاب  والشاعر .حمر الحواصل: ویروى

 ". فراخ"، و"أفرخ: " والقیاسوھو شاذ،، "َفْرخ"لـ ًا جمع"أفراخ "أفراخ، ووجھ االستشھاد مجيء: موضع الشاھد
وھو . ، وزھر٢/٢٣٧رافي ، وشرح أبیات سیبویھ البن السی٢/٤٣٦، واألصول ٢/١٧٦، والكتاب ٥٤لألعشى في دیوانھ  البیت من المتقارب، - ٢

والشاعر . العود الذي یقدح بھ النار:  والزند.٢/٣٠٣، وزھر ٤/٢٦٧ورد في ھشا .٤/٥٢٦، والمقاصد ٥/١٦بال نسبة في شرح المفصل البن یعیش 
  .زندك أثقب أزنادھا كنایة عن الكرم والمبالغة في العطاء: وقولھ. یمدح سالمة الحمیري

 ".ِزناد: "والقیاسوھو شاذ،  ،"زند"لـ ًا جمع"أزناد "ستشھاد مجيءأزناد، ووجھ اال: موضع الشاھد
؛ لكثرة ما "أفعال"والوجھ أن ینقاس فیھ :"، وفیھ٣/٤٠٣، والمساعد ٢/٢٧٨، ومر ١/٤١٣، واالرتشاف ٢٦٩ انظر مذھب الجمھور في التسھیل - ٣

  ".سمع من ذلك، وھي تزید على المئة
٢٦٩ - ٤.  
 .٣/٤٠٣، والمساعد ٢/٢٧٨، ومر ١/٤١٣، واالرتشاف ٢٦٩لتسھیل  انظر مذھب الفراء في ا- ٥
  .١٨١٩-٤/١٨١٨ شرح الكافیة - ٦
  ).وكر( انظر الصحاح واللسان والتاج .الُعشُّ حیثما كان، في جبٍل أو شجٍر: الَوْكُر - ٧
  !صفة، وحدیثھ عن األسماء" وعر" على أن ).وعر(وانظر الصحاح واللسان والتاج ". وعر كـ صعب وزنًا ومعنى: "٤/١٥٨٣ في صب - ٨
  ).وغد( انظر الصحاح واللسان والتاج .الرجل الدنيء الذي یخدم بطعام بطنھ: الَوْغُد - ٩
  ".أوجھ: فاؤه واو:"٢وفي ط". فاؤه واو، وأوجھ:"، وص١ في ط- ١٠
  .٤/١٨١٩ شرح الكافیة - ١١
 .وھو خطأ". المضاف:"، وص١ في ط- ١٢
 ).شتت( انظر الصحاح واللسان والتاج .ھو صفة و.أمٌر َشتٌّ، أي متفرِّق - ١٣
  ).فنن(انظر اللسان والقاموس والتاج .  الضَّْرُب من الشيء: والَفنُّ. الحاُل: والَفنُّ. وھي اَألنواع؛الَفنُّ واحد الُفُنون - ١٤
   ).فذذ(انظر الصحاح واللسان . فرادى: وأفذاذ أي. وھو صفة .الفرُد: الَفذُّ - ١٥

 أ/٣٠٧
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   :"العأفْ"ظ فيه فا حم م:الثّالث

   ."ادهيد وأشهِش" : حنو،"لاعفَ" مبعىن "يلعفَ"

   ."الهل وأجاهج" : حنو"لاعفَ"و

   ."انبان وأجبج" : حنو"العفَ"و

   ."اءدو وأعدع" : حنو"ولعفَ"و

   ."ابض وأه١ةبضه" : حنو"ةلَعفَ"و

   .٢"اءضة وأنوضنِ" : حنو"ةلَعف"و

   .٣ من طري املاء طائر:ةكَر والب،"اكرة وأبكَرب" : حنو"ةلَفُع"و

   .٤"ارمة وأنرمن" : حنو"ةفَعلَ"و

، ٧"اديد وأغْ يأغْ"، و ٦"اءثَاء وأغْ ثَغُ"، و ٥"اطماط وأقْ مق"، و "ارر وأح رح"، و "فالَف وأج لْجِ" :وقالوا أيضاً 
   .١١عسلْ ت من العناكبِبٍر لض،١٠"اطوة وأذْطَوذَ"، و٩"اءد وأوداو"، و٨"ادرة وأخيدرِخ"و

   .١٢"ةتي وم،تيم" جلمع "اتوأم" :وقالوا أيضاً

   .قاس عليه ال ي ذلك شاذٌّوكلُّ

  

  
                                                

  .وھو خطأ. بفتح العین ال بسكونھا" ة نحو َھَضبةفَعَل:" في ط- ١
 ).نضو(انظر الصحاح واللسان . والناقة ِنْضَوٌة. البعیر المھزول: الِنْضُو بالكسر - ٢
  ).برك( انظر اللسان والتاج - ٣
  ".نوع من البسط:" ١٥٨٣/ ٤وفي صب ). نمر(انظر الصحاح واللسان .  النمرة أنثى النمر- ٤
  ).قمط(انظر اللسان والتاج .  لیشد بھاِخرقة العریضة التي َتُلّفھا على الصبي ال:الِقماط - ٥
. الُغثاُء الھاِلُك من ورق الشجر الذي إذا َخَرَج السیُل رَأیتھ مخاِلطًا َزَبَده:  الزجاجوقال . وھو َأیضًا الزََّبد والَقَذر.ما َیحمِلُھ السَّیُل من الَقَمِش: الُغثاُء - ٦

 ).غثو(والتاج انظر اللسان 
  ).غید( انظر الصحاح واللسان .الَوْسناُن المائل الُعُنِق: اَألْغَیُد و.النعومة والمیالن من النعمة:  الغید- ٧
  ).خرد( انظر الصحاح واللسان .وكلُّ عذراَء خریدٌة: قال. لم ُتثَقْب: ُلْؤُلَؤٌة َخریدٌة: وعن ابن األعرابي .الَحِییَُّة: َخریَدُة من النساءال - ٨
انظر اللسان والقاموس . َمْفَرُج ما بین ِجباٍل أو ِتالٍل أو آكاٍم: الواِدي .ولم أقف على مثلھ في المعاجم". ووأد، وأوآد: "، وص١ في األصل، وط- ٩
  ).ودي(
وفي .  بفتح الذال وسكون الواوبضم الذال وسكون الواو، وفي المعاجم وردت " ُذوطة:"بكسر الذال وفتح الواو، وفي ط" ِذَوطة:" في األصل ود- ١٠

ومقتضى صنیع القاموس أنھ بفتح الذال وسكون الواو، فقول .. بذال معجمة  مضمومة فواو ساكنة فطاء مھملة: قال الدمامیني:"٤/١٥٨٣صب 
  ".  البعض بكسر الذال المعجمة وفتح الواو غیر موافق لواحد من الضبطین

  ).ذوط(انظر اللسان والتاج  - ١١
 ).موت(، والتاج )قول(انظر اللسان. بتشدید الیاء وھو خطأ؛ ألن أموات جمع مْیت مخّفف مّیت" مّیت، ومّیتة:"٢ في ط- ١٢
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 )ـغَوـ أغْ اًـبـالـنـاهم ـ فالَنُ ـع       ـي فُفـقَـلٍ كَـعلـهِوم "انُـصدر"(  

 كقوهلم يف   -  بكسر الفاء  -" النعف" على   عمج ي  أنْ - ني الع  الفاء وفتحِ  م بض -" لعفُ" يف   بال الغ أي أنّ 
"صدر:" "صرويف   ،"اند "ججِ" :١"ذرويف   ،"انذَر "ننِ" :٢"رغغمن ذلك    إىل ما شذَّ   )غالباً( : وأشار بقوله  ."انر 

  . "ابطَب وأرطَر" :حنو

  : تنبيه

على أن٣ّ يف غري هذا الكتابنص  "فمطَّ"٤نالَع فُ" يف ردلع."وكالمه هنا غري م ٥ بذلكوف./  
  

 )فــي اسـكَّذَـمٍ مبـرٍ راعيـ بِمْـثَ         دـال ـفْٱثـلَـعـةُ عاطَّن مـهدر(  

ـ   يف موضع جر   )مبد(، و )دراطَّ(ـ بِ ٦تعلقانم )عنهم( و )يف اسمٍ ( خربه، و  )درطَّا( مبتدأ، و  )ةُلَعأفْ( فَ صة 
ثَ(، و )اسم(ـلالث( َةٌ صف ـ ل)أفْ"  أنَّ :يعين ).مديطَّ "ةلَع رٍ مذكَّ  يف مجع اسمٍ   رد ر باعي ب محنـو  ،ه قبل آخرِ  د : 
  . "ةدموأعود مع" و،"ةفَغيف وأرغر" و،"ةمعام وأطْعطَ"

  واحترز باالسم من فَ الصوباملذكَّ ة ، ر من املؤن  ث، وبالرباعي م الثُّ ن الثي وباملد ، الثّالث م فال  ؛ العاري عنه  ن 
يجمأفْ" من ذلك على      شيءٌ عما شذَّ   إالَّ ،"ةلَع  م قوهلم ن : "شح يح وأشةح"  و ةٌفَ، وهو ص ،"ابقَع وأع ـ ق ةب" ،
 يف   املمدودةُ ةُ اخلشب :ه ثالثاً، واجلائز  د، وليس م  "ةزوِز وأج ائج"، و ، وهو ثالثي  "ةحد وأقْ ٧حدق"، و ثٌهو مؤن و

٨فقْأعلى الس .  

وما شذَّ م   من ذلك م ا مل يستكملِ  م روطَ الش في ظُفَح  قَ وال ي٩هم عليه قولُ  اس :"نج جِد وأنو ١٠"ةد ،"ب لْص
وأصلو ،"ةب "ب وِاب وأبو "ةب ،"رمضان وأرمو"ةض ،"يعجِ"، و١١"ةلَوِل وأعة وأجِزو"ةز ،"نضة وأنِيضو"ةض ،"ق ن
وأقو١٢"ةن ،"خفا وأقْقَ"، و"ةلَوِال وأخفةي."واجل ةُز:ص وفش اةم جزوز١٣ة.والن ض١٤ القليلةُ املطرةُ:ةيض.   

                                                
  ).جرذ(انظر الصحاح واللسان . ضرب من الفأر:  الجرذ- ١
 ).نغر( انظر الصحاح واللسان . طیٌر كالعصافیر، ُحْمُر المناقیر:الُنَغِر - ٢
  .٢٧٦ في التسھیل - ٣
 ".ِفعالنًا:" في د- ٤
فیھ أن معنى غلبة وزن جمع في وزن مفرد كونھ أكثر فیھ من غیره، وأكثریتھ فیھ " وكالمھ ھنا غیر موف بذلك:"قولھ: "٤/١٥٨٤ في صب - ٥

  ".دلیل اطراده فیھ
 .والمثبت ما في د". یتعلقان:"، وفي ط، وص"متعلق:" في األصل- ٦
 ".قدح بكسر القاف وسكون الدال المھملة، وھو السھم قبل أن ُیراش:"٤/١٥٨٤وفي صب . خطأوھو . بفتح القاف والدال" َقَدح: "٢ في ط- ٧
 .٢٨٠-٢/٢٧٩الشرح السابق في مر و). جوز(انظر اللسان والتاج  - ٨
  .٢٧٠ انظر التسھیل - ٩
 ).نجد(انظر الصحاح واللسان . ما ارتفع من األرض: الَنْجُد - ١٠
 ).عیل(حاح واللسان انظر الص.  العّیل واحد العیال- ١١
  ).قنن(انظر الصحاح واللسان . العبُد إذا ُمِلَك ھو وأبواه: الِقنُّ - ١٢
  ).جزز( انظر الصحاح واللسان - ١٣
  ).نضض( انظر الصحاح واللسان - ١٤

 ب/٣٠٧
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 ]ـالْومـزه ـي فَفٱ  الٍـعو ـ فالِـع        صـمبـاحعضت ـيـيٱ  فإع اللِـو[  

)هموالْز (أفْ" اجلمع على ١أيةلَع") َيف فٱ (،بالفتح) الٍععف (،بالكسرِ) الِو  فيعضت يبصاحاللِٱمإع و(.  

٢]حنو[ لُ فاألو: "بات وأبِتزِ" و،٣"ةتام وأزِمةم".   

   ".ةياء وآنِنإِ" و،٥"ةيبِاء وأقْبقَ" :٤]حنو[اين ثَّوال

 :٨ مبعىن املطـر   "ماءس"هم يف مجع     قولُ الثّاين نوم. ٧"ججاج وح جحِ" و ،"٦ننان وع نع" :األول ن م وشذَّ
"يمس".   

أ" :مع أيضاًوسسمعلى القياس"ةي .   

وسيأيت تقيكالمه هنا مبا ذكرته يف قولهد  :)ا لَممي ضاعفذُ يف األعم و األلف.(  
  

  ]درىـلٍ يـقْاً بِنـعـةٌ جمـلَـعـفو   "  راـحم" و"رٍـمحأَ"وِ ـحنـل لٌـعـفُ[ 

  : يماع وسقياسي: ة، وهو على قسمنيرثْ كَعم ج- ني الع وسكون الفاِءم بض- )فُعلٌ (

فالقا  ( ما كان مجعاً     ياسيرمرٍ وحنحوِ أمحل (وفَص ني مفتقول فيهما  ،نيلَقابِت : "حـ   /."رم ـ أفْ"ـ أو ل ٩لع 
ـ  الكَ ١١لعظـيمِ  "رمأكْ" : حنو ،١٠ةقَلْ يف اخل  عٍانِمين ل درِفَنني م فَص و "ءالَعوفَ و ،١٢رةم"و ،١٣"رآد "رـ ت  ،١٤"اءقَ
   ".لفْع"و ،"قتر" و،"ردأُ" و،"رمكُ" : فتقول فيها،١٥"ءالَفْع"و

  

                                                
  .٢/٢٨٠ انظر مر - ١
  . زیادة من د، وط، وص- ٢
أبتتة؛ فالتقى : أصلھ" أبتة"و: "٤/١٥٨٥ وفي صب ).بتت(لصحاح واللسان انظر ا. ھو متاع البیت: وقال أبو عبید، الزاد والجھاز:  البتات- ٣

  ".ونحوه" أزمة"وكذا یقال في . مثالن، فنقلت حركة أولھما إلى الساكن قبلھ، ثم أدغم أحد المثلین باآلخر
 .، وص٢ زیادة من د، وط- ٤
 ).قبو(ر اللسان والتاج انظ. نوع من الثیاب، أطرافھ مجتمعة:  القباء- ٥
والمراد ھنا المكسور كما یؤخذ من قول الدمامیني في مبحث . السحاب: ما یقاد بھ الفرس، وبفتحھا: عنان بكسر العین:"٤/١٥٨٥ في صب - ٦
  ".".  وندر ُعُنن جمع عنان بالكسر: "بفتحتین" َفَعل"
  ).حجج( الصحاح واللسان انظر. الَعْظُم الذي یْنبُت علیھ الحاجب: فتح الحاء وكسرھابالَحجاُج والِحجاُج،  - ٧
  ).سمو( انظر الصحاح واللسان - ٨
 ".األفعل:"١ في ط- ٩
 ".بأن تكون خلقة المذكر أو المؤنثة غیر قابلة للوصف: "٤/١٥٨٦ في صب - ١٠
 ".للعظیم:" في ط، وص- ١١
. رأس الذكر: والكمرة.  عاجم بفتح الكاف والمیموما ورد في الم. ٤/١٥٨٦بفتح الكاف وسكون المیم، وكذا ُصرَِّح بھ في صب " الَكْمَرة:"٢ في ط- ١٢

  ). كمر(انظر الصحاح واللسان والتاج 
  ).أدر(انظر الصحاح واللسان . رجل آَدُر: یقال. نَفخٌة في الخصیة: ُألْدَرُة ا- ١٣
  ).رتق( انظر الصحاح واللسان . ال یستطاع جماُعھا الْرِتتاِق ذلك الموضع منھا:امرأٌة َرتقاُء - ١٤
 ).عفل( انظر الصحاح واللسان .َعِفَلْت، فھي َعْفالُء: یقال. لَعَفُل والَعَفَلُة، محرَّكتین شيٌء َیْخُرُج من ُقُبِل النساِء، وَحیاِء الناقِة، كاُألْدَرِة للرجاِلا - ١٥

أ/٣٠٨
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  فإن كانا مرِفَند ين لعٍانِم   يف االستعمال خ و،٢"ىرجل آلَ" : حنو ،١ةًاص "ـ امرأة ع جإذ مل يقولـوا - ٣"اءز : 
 ٥ يف شرح الكافية    نص ؛ حينئذ خالف  "لعفُ"اد  ر ففي اطِّ  - ٤غات يف أشهر اللُّ   "اءيامرأة ألْ " وال   ،"زج أع رجلٌ"

  .٩األولَ ه هنا يوافق وإطالق٨ُ.حفوظٌ فيه م"الًعفُ"  على أن٧ّسهيل يف الت، ونص٦حارِشه الع وتبِ،رادهعلى اطِّ

  : تنبيهات

  . ١٢صريف يف التركَذْي ١١امك ؛"يضبِ" : حنو،ه ياٌء فيما عينعِ فاء هذا اجلم جيب كسر:١٠األول

  :١٤ كقوله،يفعض التم وعد،ه المةُح وص،هعينِ ةُحص: ه بثالثة شروط عينِمعر ض جيوز يف الش:١٣الثّاين

  لِـنِ النجـيـي ذَوات األعـرتنِـوأنكَ]       نت أنشرهطَوى اجلَديدان ما قَد كُ[ – ٢٦١

   .وهو كثري

 فإن اعلَّتت و ،"يضبِ" :ه حنو  عين "سدو"  ه حنو ، أو الم: "عو ،"يم "عوش"   أو كان م ،غُ" :فاً حنوضاعمجع "ر 
  . م الضزِج، مل ي١٥"رأغَ"

ـ "، و "دسد وأُ سأَ"، و "ندة وب ندب": هم هذا اجلمع قولُ   ن م ماعي قسم الس  ن م :الثّالث ـ  قْس فقْف وس" ،
ـ ائع"و ،"لزل وبازِب"، و"مة وعيممع"، و"موم ونمن"، و"وفْ وعوفُع"، و"ين وثُ ١٦ىنث"و ذ وعـ "، و"ذو حاج 

وحو"لّ وظُلّأظَ"، و"ج ،"قُنوق ونق".   

                                                
 .وھو خطأ". خاصتھ:"١ في ط- ١
 ).ألي(انظر الصحاح واللسان . األلیةعظیم :  أي- ٢
 ).عجز(انظر اللسان والتاج . عظیمة العجیزة:  أي- ٣
  ". ، ورجال عجز، ونساء عجزرجال ألي، ونساء ألي":  فعلى ھذا یقال."امرأة ألیاء، ورجل أعجز: "فقد حكي: "٢/٣٠٤ في زھر - ٤
٤/١٨٢٨ - ٥. 
  .٧٧٠ نا - ٦
٢٧١ - ٧.  
 .٢٨١-٢/٢٨٠ الكالم السابق في مر - ٨
وفي صب ". فتعین التعمیم. صوصیة المثال لم یستقم؛ لخروج المنفردین لمانع في الخلقةإن خّص كالمھ بالمتقابلین لخ: "٢/٢٨١ في مر - ٩
لكن ال یخفى أن عدم . وما ادعاه المرادي من عدم االستقامة ممنوع؛ ألنھ إذا خّص كالمھ بالمتقابلین كان في المفھوم تفصیل، وذلك جائز: "٤/١٨٥٦

 ".التخصیص أولى
 .٢/٢٨١ التنبیھ األول في مر - ١٠
 ". لما سیذكر:"، وص٢وفي ط". كما سیذكر:"١وفي ط ".لما یذكر:" في د- ١١
دي ونبھ علیھ المحقق في الحاشیة في مر ا وقولھ ذاك ذكره المر.٤٥٢باب اإلبدال انظر . حدیثھ في باب اإلبدال ولیس في باب التصریف - ١٢
٢/٢٨١. 
 .٢٨٢-٢/٢٨١ التنبیھ الثاني في مر - ١٣
، والھمع ٤/٥٣٠وھو بال نسبة في المقاصد . ٦/٢٧٥، والدرر ١/٢٥٩، وأمالي القالي ٥١ألبي سعید المخزومي في دیوانھ یط،  البیت من البس- ١٤
  .جمع نجالء، من النجل وھو سعة شق العین: والنجل. اللیل والنھار:  والجدیدان.٢/٢٨١ورد في مر . ٣/٣٥٢

  .للضرورة، والقیاس تسكینھا" النجل"النجل، ووجھ االستشھاد تحریك الجیم في : موضع الشاھد
 ).غرر(انظر الصحاح واللسان . األبیض:  األغر- ١٥
والمثبت . بكسر الثاء وسكون النون" ثني:"في طو ).يثن(، واللسان والتاج ٧٣انظر المقصور والممدود البن والد .  الثنى من الرجال بعد السید- ١٦

 .٧٣ والمقصور والممدود البن والد ،٣٨یؤیده ما جاء في المنقوص والممدود للفراء 
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١قوقوالن: فْ الضدع ة الصي٢ةاح. والن ومم: الن ٣امم. والع ٤يمةم: الن لّ واألظَ .ويلة الطَّ ٥لةخ: باط ـ  ن  .٦مد القَ
والعذائ:اقة القريبةُ النالعه د٧تاج بالن.   

 )وفمعاً بِن  عى قْلَةٌ جردلٍ ي(: )فةٌلَع( ٌمبتدأ  ه   خرب)يدمجعاً(، و )ىر( ٌـ ثان    مفعولل)يدـ  :٩ أي .٨)ىر م ن 
ة لَّمجوع الق"فكما عرفت"ةلَع .   

  : ة أوزانحفوظ يف ست بل م،د يف شيء من األبنيةرِومل يطَّ

   ".ةيب وصيبِص" : حنو"فَعيل"

   ".ةيتى وفتفَ" : حنو"فَعل"و

   ".ةرير وثوثَ"، و"ةيخخ وشيش" : حنو"فَعل"و

   /".ةملْم وغالَغُ" : حنو"فُعال"و

   .١٠"ةلَزال وغزغَ" : حنو"فَعال"و

   .١٢يادة يف السالثّاين هو :ىن والثِّ،"ةين وثىنث" : حنو"١١لعف"و

ذلك كلِّومرجع لُقْه الن،لٍبنقْ(:  كما أشار إليه بقوله، ال القياسي دىر( .  

  : تنبيهان

 ولذلك مل يقل مثل ؛١٦ل الباب أو١٥ يفه عليهبن املُاجالسر ابن ١٤ بقولعريض الت)مجعاً( قوله  فائدةُ :١٣األول
   . إذ ال خالف فيها،ةلَّه من مجوع القهذا يف غريِ

                                                
 .وھو خطأ". ونوق:" في د- ١
 ).نقق( انظر اللسان والتاج - ٢
 ).نمم( انظر اللسان والتاج - ٣
  .وھو تحریف". النمیمة:١ في ط- ٤
 .وھو تصحیف". النحلة:"١في طو). عمم(انظر الصحاح واللسان  - ٥
  ).ظلل( انظر اللسان والتاج - ٦
  ).عوذ(اللسان  انظر الصحاح و- ٧
  )".یدرى(ِبـ: " في ط، وص- ٨
 .٢/٢٨٢ الشرح اآلتي في مر - ٩
  ".وفَعال نحو غزال وغزلة:"١ سقط من ط- ١٠
  .٧٣، والمقصور والممدود البن والد ٣٨المنقوص والممدود للفراء والمثبت یؤیده ما جاء في  .بسكون العین" ِفْعل:" في ط- ١١
  .٢/٣٠٤وزھر ، ٧/٥٥وشا ، ١/٤١٩، واالرتشاف ٤/١٨٢٦ شرح الكافیة انظر.  حكاه الفارسي في التذكرة- ١٢
 .٢/٢٨٢ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ١٣
  ".لقول:" في األصل ود- ١٤
 .، وص١في ط" في" لیست - ١٥
 .٢٤٠ صفحة - ١٦

 ب/٣٠٨
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 لتوايل ؛لكان أنسب) فُعلٌ لنحوِ أمحرٍ وحمرا (:  على قوله  )وفعلَةٌ جمعاً بِنقْلٍ يدرى   (: م قوله  لو قد  :١الثّاين
   .ةمجوع القلَّ

  د ـالالً فَقَـعٱلَ المٍ ـد قَبـد زِيـقَ          دْـمـ بِيـاعـمٍ ربـلٌ السـعـوفُ[ 

ضي ا لَمـمف فاع مي األع ـذُو األلـوفُ         فعـعمفُـلٌ جـاً لـعلَة رِـ عف  

 ونوِـح "ىـكُبر" فـولـعف ـلَةـوقَ         لْـعدـجِ ييُء جمـعلَى فُ هـعلْـع[  

 )سلٌ الوفُعاعيبمٍ ربِم ْد...زِي لَ المٍ قَدقَب ٱدالالً فَقَدع...فذُو األل ميف األع فاعضي ا لَم٢أي )م:م ن 
أمثلة مجع الكثرل" ةفُع"بضم نيت.   

 )عالالًٱ(ـ، فَ)ْدقَعالالً فَٱ( : بقولهم، وهو املراد الالّ صحيحِ،ه قبل المةدم بِ رباعيرد يف اسمٍوهو يطَّ
   .٣مد مقَمفعولٌ

فإن كانت مده ياًءتأو واواً مل ي شترط فيه غريالش قَ" : املذكورة، حنوروطيب وقُضو،"بض "عود م
وعو".دم ط فيه مع ذلك أنْرِإن كانت ألفاً اشتال يكون م و،٤"لذُال وقُذَقَ" :اعفاً، حنوض "حمار وحرم" .  

؛ةفَواحترز باالسم عن الصفإن ها ال تجمفُ" على علع".   

  . ٦"زن كُوق ون،ازن كةٌاقَن" : حنو"العف" و.٥"عناع وصنص" : حنو،"فَعال" على فص يف ووشذَّ

، وقد "الصد" : فيكون من باب،ادر اإلفْ بلفظ"ازن كوقن" : يقولن العرب من م أن٧ّهوحكى ابن سيد
لَسبق الكالم٨ الباب عليه أو.   

   ".رذُير ونذن" : حنو"يلعفَ"وعلى 

 ،"ربص" : حنو،"فُعل"ه  فيدرِه يطَّ فإن،"ورفُغَ" و،"وربص" : حنو،"ولعفْم" ال مبعىن "ولعفَ"ويرد عليه 
  .٩نبيه عليه وسيأيت الت،"رفُغُ"و

                                                
 .٢/٢٨٢ التنبیھ الثاني ھو رأي المرادي في مر - ١
  .٢٨٤-٢/٢٨٣ الشرح اآلتي في مر - ٢
 )".فقد(مفعول مقدم ِلـ": في د زیادة- ٣
 ).قذل( انظر الصحاح واللسان .ِجماع مؤخر الرأس، وھو َمْعِقُد الِعذاِر من الفرس خلف الناصیة: الَقذاُل - ٤
  ).صنع( انظر الصحاح واللسان .امرأٌة َصناُع الیدین، أي حاذقٌة ماھرٌة بعمل الیدین - ٥
 .)كنز(انظر الصحاح واللسان . مكتنزة اللحم:  أي- ٦
قرظا الغریب المصنف على أبي عمر .  وابن سیده ھو علي بن إسماعیل، أبو الحسن اللغوي، من أھل مرسیة، وكان أكمھ.٧/٥٨ المخصص - ٧

  . ٤/٢٦٣، واألعالم ٢٠٣-٢٠٢انظر البلغة . ھـ٤٥٨توفي سنة ). المحكم(، و)المخصص: (من مصنفاتھ. الطلمنكي فما أخل فیھ بلفظ
 .٢٣٨ صفحة - ٨
  .٢٥٣حة  صف- ٩
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 واحترز بالره حنو  من غريِ  باعي: "و ،"ارن "و ،"يلف "وحنو "ورس ،: "قو ،١"ارطَن "طْقو ،٢"ريم "عورفُص"، ه  فإن
ال يجمفُ" على /عمنها شيٌء"لع .   

عن اخلايل منه فإن واحترز باملدفُ"جمع على ه ال يوشذَّ."لع  "نمرة ون٣"رم.   

   ."لعفُ" على عمج فال ي"ىوسم" و،"ىيسع" و،٤"قانِد"  حنوِن ممِوبكونه قبل الالَّ

وبصحها حنو املعتل٥ِّم عن الالَّة: "و،"اءقَس "كاءس"فإن ه ال يجمفُ" على علع".   

وبعدم التعن حنو٦ يف ذي األلفضعيف : "بزِ" و،"اتتفإنّ"امم أفْ"ه  قياسةلَع"كما مر .   

   .)ميف األع( : كما أشار إليه بقوله،٧"ططُ وو،اططَو" و،"جج وح،اججح" و،"ننان وعنع" وشذَّ

ـ ذَ" : وذي الواو حنو   ،"يررِس" : املضاعف من ذي الياء حنو      ختصيص ذلك بذي األلف أنّ     ن م مهِوفُ  ٨"وللُ
فُ"جمع على يحنو"لع : "سللُذُ" و،"رر" .  

  : ٩تنبيهات

ـ " :ثاً مثـل  أو مؤن،لَثِّراً كما م مذكَّ يكونَ روط بني أنْ   للش  اجلامعِ باعي يف االسم الر    ال فرق  :األول ان أت
  . "لعفُ" فيه درِ وكالمها يطَّ،١١"صلُوص وقُلُقَ" و،١٠"نتوأُ

 "لعفُ"ـفَ:  والثاين األولا  أم.  ومضمومه ، ومكسوره ،األولمفتوح  :  على ثالثة أقسامٍ   ه ألف ت ما مد  :الثّاين
 ،١٢ فيه، وبه صرح يف شرح الكافيـة "لعفُ" رادطَّاه هنا  إطالق فظاهرالثّالثا وأم. همام متثيلُ وتقد ،ردفيهما مطَّ 

فإن قُ"ـ بِ لَثَّه ماد وقُ ركُ" و ،١٣"دراع وكُ ر١٥]رديف املطَّ [ ١٤"عر، ه ا  وتبعـ     .١٦ارحلش أنّ ١٧سهيل وذكـر يف الت  

                                                
انظر اللسان .  ھو َقْدُر َوْزِن َمْسِك ثور ذھبًا: یقولون؛ وال واحد لھ من لفظھ، وال نجد العرب تعرف وزنھ، الَقناِطیر واحدھا ِقْنطار:َأبو عبیدة قال - ١

  ).قنظر(والتاج 
 ).قطمر(انظر اللسان والتاج . القشرة الرقیقة الدقیقة بین النواة والتمرة:  القطمیر- ٢
 .وھو تصحیف". تمرة وتمر:" في د- ٣
 ).دنق(انظر الصحاح واللسان .  الدانق سدس الدرھم- ٤
  ".من:"١ في ط- ٥
  .وھو خطأ". في ذي الالم:"١ في ط- ٦
  ". وھو الضعیفوطاط بواو مفتوحة وطائین مھملتین؛ :" ٤/١٥٨٩ في صب - ٧
 ).ذلل(نظر الصحاح واللسان  ا.دابٌة َذلوٌل بیِّنة الِذلِّ، من َدوابَّ ُذُلٍل: یقال - ٨
  .٢٨٥-٢/٢٨٤ في مر ا بتمامھ اآلتیة التنبیھات- ٩
  ).أتن(انظر الصحاح واللسان . الحمارة:  األتان- ١٠
 ).قلص( انظر الصحاح واللسان .الشابة، وھي بمنزلة الجاریة من النساء: الَقلوص من النوق - ١١
١٨٣٤-٤/١٨٣٣ - ١٢.  
  ).قرد(انظر اللسان والتاج . ِل الَفَرِسَحَلَمُة ِإْحِلی: الُقَراُد  - ١٣
الُكراُع في الغنم والبقر بمنزلة الوظیف في الفرس والبعیر، وھو و. الَكْعِب دون ما الدوابِّ ومن ،الكعب ِإلى الركبة دون ما اِإلنسان من الُكراُع - ١٤

 ).كرع ( والتاج انظر الصحاح واللسان.َحرَِّة ثمَّ یمتدٌّنٌف یتقدَّم من الأ: والُكراُع. مستَدقُّ الساِق، یذكَّر ویؤنَّث، والجمع أْكُرٌع ثمَّ أكاِرُع
 . زیادة من ط، وص- ١٥
  .٧٧١ نا - ١٦
  .، ال أنھ نادر"ُفعال"وفیھ أنھ ُیحفظ في . ٢٧١ - ١٧

 أ/٣٠٩
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 وإذا قلنـا    ."بقُع" ":ابقَع" وال يف    ،"برغُ" ":ابرغُ"قال يف    فال ي  ،حيح وهو الص  ".العفُ" يف    نادر "الًعفُ"
  . ١يهوط ذلك يف أخرِ كما ش،فاًضاع م ال يكونَ أنْرطُشتراده فيباطِّ

   ".روار وسوس" : حنو، واوا٢ً كانت إنْعِم هذا اجلَنيِع كني تسرورة الض جيب يف غريِ:الثّالث

ومنض ٣اهم٤هرورة قولُ يف الض:  

  ٥لِحـسوك اِإلــا سـهـنــيحس         اتـثَم اللِّـا أَحـايـر الْثَّنـ أَغَ– ٢٦٢

وجيوز ه إنْ  عينِ  تسكني  و ،"لذْقُ" : حنو ، واواً  مل تكن "حرت الفاءُ ِس كُ  كانت ياءً   وإنْ /."رم  سكنيِ عند الت، 
   ".ل وسي،سيل" :٦"اليس"فتقول يف 

ـ ذُ" :هم وندر قولُ  .دغام اإل ني إليه م  ما يؤد ه ل ز تسكين جضاعفاً مل ي   كان م  فإنْ اب وذُ بواألصـل  ،"ب : 
  . "ببذُ"

   .م أحدمها املتقد:رد يف نوعني يطَّ"فُعل" :الرابع

ـ ج مل ي  "ولعفْم" كان مبعىن     فإنْ ."ربور وص بص" : حنو ،"ولعفْم" ال مبعىن    "ولعفَ" على   فصخر و واآل مع 
  . وليس كذلك.قيسٍ مه غري أنه هنا فأوهم ومل يذكر."وبكُر" : حنو،"لعفُ"على 

 )  فُععاً لملٌ جوفُع رِفع ى" وحنوِ...لَةر٧أي) "كُب: الكثْ أمثلة مجعِ  من رل" ةبِ"فُع ضثُم فَم ـ حٍت د يف رِ، ويطَّ
   :نوعني

 علـى  عمج مل ي"ةكَحض" : حنو ةًفَ كان ص  ، فإنْ "فرة وغُ فَرغُ" : حنو ،ماً اس –  الفاءِ مض بِ -" ةفُعلَ" األول
  . ٨"مه بالٌج ورِ،ةٌمه بلٌجر" :هم قولُ وشذَّ".لعفُ"

ـ األفْ" مل يكن أنثى     ، فإنْ "ربى والكُ ربالكُ" : حنو ،"لعاألفْ" أنثى   "ىلَعالفُ" الثّاين حنـو  -" لع : "بـ ه ىم"، 
  ."لعفُ"ع على مج مل ي-" ىعجر"و

                                                
 ".أخواتھ:" في د- ١
 ".كان:"١ في ط- ٢
  .وھو خطأ". ضمھما:"، وص١ في ط- ٣
، وشرح المفصل البن ١/١١٣وھو بال نسبة في المقتضب ). سوك(، واللسان والتاج ٤٨بن حسان في دیوانھ لعبد الرحمن  البیت من المتقارب، - ٤

: ویحسنھا. األسود من كل شيء، والعرب تتمدح بسمرة اللثة: واألحم. األبیض:  واألغر.٢/٢٨٤ورد في مر . ٤/٥٣٠، والمقاصد ١٠/٨٤یعیش 
  .شجر یستاك بھ: واإلسحل. یجملھا

  . للضرورة، والقیاس التسكین"سواك" جمع "سوك"سوك، ووجھ االسشتھاد تحریك واو : موضع الشاھد
  .وھو خطأ. بفتح الحاء" اإلسَحل:"وفي ص. وھو تحریف". اإلسمل:"١ في ط- ٥
  ).سیل(انظر اللسان والتاج .  شجر لھ شوك َأبیض:السََّیال بالفتح - ٦
 .٢/٢٨٦ الشرح اآلتي في مر - ٧
  ).بھم(انظر الصحاح واللسان . جاع ال ُیدرى من أین یؤتىش: رجل ُبْھَمة - ٨

  
 ب/٣٠٩



 

254 
 

  : تنبيهات

   . كما عرفترطٌ، وهو ش"ةلَعفُ"ة يف مسي باشتراط اال أخلَّ:١األول

ا اشتراطُوأمفُ" ٢ كوناألفْ" أنثى "ىلَعه باملثالِ فأعطا"لع .  

ـ   ذَّوش": ٥ما وقال يف شرحها بعد ذكره     .وعني على هذين الن   ٤ هنا ويف الكافية    اقتصر :٣الثّاين وى  فيما س
ـ    فإنْ ."عمة وج جمع" : حنو ،ماً اس "ةفُعلَ" : نوعاً ثالثاً وهو   ٦سهيل وزاد يف الت   ."الًعفُ" :يعين ".ذلك ةًفَ كان ص 
   ".لعفُ"ع على مج مل ي- ٧ريعةُ الس وهي-" ة شلُلَامرأةٌ" :حنو

 واستثقل بعضالت ميميني٨ني والكلبيض مفُ" نيِ عفع يف املضا"لع،فقالوا،ها فتحةً وجعلوا مكان  :"ج٩"دد، 
  . "لعفُ"رد فيه غة يطَّ على هذه اللُّ رابع فهذا نوع.١٠"للُذُ" و،"ددج"  بدلَ،"للَذُ"و

   :رخ أُلف يف ثالثة أنواعٍت اخ:١١الثّالث

  . "ىعجر" : حنو،دراً مص"ىلَعفُ" :/أوهلا

 : فتقول يف مجعهما ،وعني يف هذين الن   ١٢الفراءه  ، فقاس "ةزوج" : حنو ، ساكنةٌ  فيما ثانيه واو   "ةلَعفَ" :وثانيها
"رو ،"عج "جكما قالوا يف     ،"زو "رؤو ،"اي "نو١٣"ةب: "رو ،"ىؤ "نبو." ه جيعلُ  وغري "رو ،"ىؤ "نبو" ـ  م ا م
يظُفَحوال ي عليهقاس  .  

ه يقصره   وغري .١٥د قياساً عند املرب   "لعفُ" على   عمج فهذا ي  ،"جمل" : حنو ، بغري تاء  ١٤اًث مؤن "فُعل" :وثالثها
وكالمه يف الكافية وشرحها يقتضي موافقةَ.ماععلى الس املرب ١٦ه قال فيهاد فإن:  

و"نـهثْ"دلُ ـ م"كـسةر"ي فـ فلِـع        و"مثْ"لُـجلُ ـ م"مرـبي ف١٧ُ"ةـ فلِـع  

                                                
 .٢/٢٨٦ التنبیھ األول في مر - ١
 .في د" كون" لیست - ٢
  .٢/٢٨٦ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٣
  .٤/١٨٣٢ شرح الكافیة - ٤
 .٤/١٨٣٨ شرح الكافیة - ٥
٢٧٢ - ٦. 
  ).شلل(انظر اللسان والتاج .  ویقال رجل ُشُلل- ٧
  .٣/٤٢٣، والمساعد ٢/٢٨٥، ومر ٤/١٨٣٧، وشرح الكافیة ٢٧٢ مذھب بعض التمیمیین والكلبیین في التسھیل  انظر- ٨
  ).جدد( انظر الصحاح واللسان .الطریقةوھي  ؛الُجدَُّةوھو غیر ُجَدد جمع . جمع جدید - ٩
 .من د" بدل جدد وذلل" سقط - ١٠
 .٢٨٧-٢/٢/٢٨٦ التنبیھ الثالث في مر - ١١
 .٢/٣٠٦، وزھر ٢/٢٨٧، ومر ١/٤٢٧، واالرتشاف ٢٧٢ب الفراء في التسھیل  انظر مذھ- ١٢
  ).نوب(انظر اللسان والتاج . على كل واحٍد منھم َنْوبٌة َیُنوُبھا َأي طعاُم یوٍم:  یقال- ١٣
 ".مؤنث:"، وص١ في ط- ١٤
وظاھر كالم ": ٧٥-٧/٧٤شا  وفي .٣/٤٢٧اعد ، والمس١/٤٢٧، واالرتشاف ٢٧٢وانظر مذھب المبرد أیضًا في التسھیل . ٣/٣٧٦ المقتضب - ١٥

، أعني مما لیس "غول"، و"ِرجل"، و"بئر: "وحین ذكر نحو.  لم یذكره إال فیھامختّص باألعالم، إذ" ُجمل"، و"ندھ: "المبرد أن ھذا الجمع في نحو
  ".تسھیل إنما حكى الخالف عنھ على اإلطالقفإن المؤلف في الى طریقة الجمھور، فانظر في ذلك، بعلم، لم ینبھ فیھ على ھذا الجمع، بل عل

  .٤/١٨٣٣ شرح الكافیة - ١٦
 ).برم(انظر الصحاح واللسان . قدر من الحجارة:  البرمة- ١٧

 أ/٣١٠
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ـ د وه نه" :، فيقال "ةلَعفُ" و "ةلَعف"ـن بِ يثَ مؤن "لعفُ" و "لعف" قحلْوي" :١وقال يف شرحها   و ،"دن "ـ ج ل م
وجلم".."  

 ".ققَوق ون قُن"، و "ىدو وع دع"، و "ىرة وقُ يرقَ"، و "مخة وت مخت" :همولُ ق "لعفُ" فيه   ظَفا ح م م :٢الرابع
   .شديد بالت"ساًفَّن" و،خفيف بالت"ساًفَن" ":اءسفَن" يف مجع ٣هوحكى ابن سيد

 فُ"ة  وعالمة مجعيالّذي "لع  له واح فُ" على   دأنْ "ةلَع   إالَّ ستعملَ ال ي  ثاً مؤن، ٤ سـيبويه   علـى ذلـك     نص ،
ـ  ؛ عنده مجع  "مخت" و ،"باًيباً طَ طَ ر  وأكلت ،بطَذا ر ه" : لقوهلم ؛سٍ جن  عنده اسم  "بطَر"ـفَ ألن  ـ ه م ثٌؤن. 
  . نتهىا

 امساً  "ةلَعف" يف   رد وهو مطَّ  - ٦ وفتح ثانيه  ، بكسر أوله  -" لعف" ةر الكثْ  مجعِ  أمثلة  من :٥أي) ولفعلَة فعلْ ( 
اًتام،كما قي حنو، بذلك٧سهيلده يف الت : "كسرة وكو٨"رس ،"حجة وحو٩"جج ،"مرية وم١٠"ىر .  

ـ ك" و ،١١"ةصـغر " : حنو ،فة الص  عنِ باالسمواالحتراز   بو ،١٢"ةر "ـ ع ج١٣"ةز،  ـ  ذُ يف ألفـاظ كريف ت 
   .ى واموعِن واملثَ هكذا للمفردها تكونُ، وذكر أن١٤صِصخاملُ

  احلديدةُ:ةبر والذِّ.١٥اعج الش:ةُم والص".بر ذاٌءس ونِ،ةٌبر ذامرأةٌ"، و"مم ص الٌج ورِ ،ةٌ صم لٌجر" :وشذَّ
   .١٦ساناللِّ

وبالتامه أصلَ فإنّ،"ةقَرِ" : حنوِ/١٧ عن: "و١٨ةقر"ولكن ح فَذفاؤهت ،فإن ه ال يجمعلى ع "فلع."   

وإن  هنا  د  ما مل يقي"فذين القَ  ١٩"ةلَع ين لقلَّ يدة  ةًفَ جميئها ص، حت  ى ادع ى بعض هم أن  ـ  ئجِها مل ت وإنْ ،ةًفَ ص  
كان األصةقَرِ" : حنوه كما عرفت، وألنَّ خالفَح"مل يبق على وزن  "فلالحتراز عنه فال حاجةَ"ةلَع .  

                                                
 .٤/١٨٤٠ شرح الكافیة - ١
  .٤/١٨٣٨التنبیھ الرابع في شرح الكافیة انظر  - ٢
  .١/٢١ المخصص - ٣
  .٢/١٨٣ الكتاب - ٤
 .٢/٢٨٧ الشرح اآلتي في مر - ٥
 .في د" ولھ وفتح ثانیھأبكسر " لیست - ٦
٢٧٢ - ٧.  
  ).كسر(انظر اللسان والتاج .  الِقْطَعة الَمْكسورة من الشيء:الِكْسَرُة - ٨
  ).حجج( انظر الصحاح واللسان .شحمُة األذن: الِحجَُّة أیضًا و. السََّنُة:الِحجَُّة - ٩
  ).يمر(انظر الصحاح واللسان . الشّك: الِمْرَیُة - ١٠
 .١٦/١٧٠انظر المخصص  . وكذلك ِصْغرُة قْوِمھ.َوَلد أبِیھ أصَغُرھم وِصغرة .وھو تحریف". مغرة:"في د - ١١
  .١٦/١٧٠انظر المخصص .  وكبرة ولد أبیھ أكبُرھم، وكذلك كبرة قومھ.وھو تحریف". كسرة:"١ في ط- ١٢
 .١٦/١٧٠انظر المخصص .  عجزة ولد أبویھ آِخُرھم- ١٣
١٦/١٧٠ - ١٤ .  
  ).صمم(للسان والتاج  انظر ا- ١٥
  ).ذرب( انظر اللسان والتاج - ١٦
  ".من:"١ في ط- ١٧
، ولیس بصواب؛ ألن الھاء عوض "ورقة"وفي بعضھا . ، وھو الصواب"ورق"في بعض النسخ :"٤/١٥٩١ وفي صب ".ورق:" في ط، وص- ١٨

 ).ورق(انظر الصحاح واللسان . اھم المضروبةالدر: والرقة .٢/٢٨٧انظر مر . فیھ أیضًا المرادي وأخطأ ".من الواو فال یجمع بینھما
  ".لم یقید فعلة ھنا:" في ط، وص- ١٩

  
 ب/٣١٠
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 ،ةعيض" :ني حنو  الع  يائي "ةلَعفَ"، ويف   "ركَ وذ ،ىركْذ" : حنو ، امساً ٣"ىلَعف" يف   "الًعف" ٢الفراء قاس   :١األول
وضفُ" ٥ كما قاس  ،٤"عييف حنو  "الًع : "رؤو ،"اي "نوةب."  يف حنو  ٦د وقاسه املرب : "هكما قاس    "دن "فيف حنو  "الًع : 

"جو،"لم مقد تقد .أن٧ّ اجلمهورومذهب ما ورد م نذلك ي ظُفَحقَ وال يعليهاس .  

ة ردس" : أي حنو  - ٩"لعف" واحد   "ةلَعف"فاق يف    بات -" الًعف" :يعين - ظُفَحوي" :٨سهيل قال يف الت   :الثّاين
وس١٠"رد - أي حنو  - ١١ض من المه تاء    واملعو : "ثَل ويف حنو -" ىثًة ول : "ـ م عـ " و،"ةد ـ " و،"عشقَ هضةب"، 
   .".١٢"ةأَدح" و،"ودع" و،"ةبرذ" و،"ةصور" و،"هدم" و،"ةامقَ"و

  . ١٤قلَ اخلَوب الثّ:مد واهل.١٣ البايل اجللد:عشوالقَ

ار مجع  ع واليِ .١٥يلسه قاله يف الت   ،"ارعيِ"ـ كَ ، ما ندر  ا فاؤه ياء إالّ   م ل "الفع" وال   "فعل" ال يكون    :الثّالث
   .١٦دة لألسيبط يف الزبري يد اجلَ:رع والي؛"ويعرة، يعر"

 )  وقد جييُء جمهع (أي: "فبالكسر   "ةلَع ) ْللَى فُعع (بالض١٧ قال يف شرح الكافية    .م: "وقد فُ"  ينوبلع" 
عن "فو ،"لع "ففُ" عن   "لع١٨"لع. ـ كَ لُ فاألو"لْحة  يو ،"ىلًوح "لحة ولُ يـاين كَ والثّ. "ىح"صور ة وصرو"، 
   ".."ىوة وقوقُ"و

 ]فحامٍ"وِ ـي نـ ذُو اطِّ"رفُر ـادلَـع    ـه   ـوشن اعـح ـكَ"وو"لٍـام "لَـكَمه"[  

ـ عفُ" ةر الكثْ من أمثلة مجعِ:١٩ أي).ادرذو اطِّ( مبتدأ خربه  )ةلَعفُ( :)ه ذُو اطِّراد فُعلَ   "رامٍ"يف نحوِ   (  -" ةلَ
ـ "، و "اةم ور امٍر" : حنو /،مِ الالَّ لِّتع م لٍ عاق رٍفاً ملذكَّ ص و "لاعفَ" يف   درِ وهو مطَّ  -  الفاء مضبِ ـ  اضٍقَ  ،"اةض وقُ

                                                
  .٢/٢٨٨ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ١
 .٣/٣٥٥، والھمع ٢/٢٨٨، ومر ١/٤٢٨ انظر مذھب الفراء في االرتشاف - ٢
 .وھو تحریف". ِفْعَلة:" في د- ٣
 ).ضیع( انظر اللسان والتاج .ْرَفُتھ وِصناعُتھ ومعاُشھ وكسبھِح: َضْیعُة الرجل و .وھو تصحیف". ضبعة وضبع:"١ في ط- ٤
  .وھو تحریف". قال: "٢ في ط- ٥
 .٣/٣٥٥ع ، والھم٢/٢٨٨، ومر ١/٤٣٠وانظر مذھب المبرد أیضًا في االرتشاف . ٣/٣٧٦ المقتضب - ٦
  .٢/٢٨٨، ومر ١/٤٣٠ انظر مذھب الجمھور في االرتشاف - ٧
  .التسھیلوكل ما ورد بین اعتراضیتین لیس من . ٢٧٢ - ٨
  . وھو خطأ. ین العینسكبت" ِفْعل:"٢٧٢ في التسھیل - ٩
 ).سدر(انظر الصحاح واللسان . شجر النبق:  السدر- ١٠
 .تصحیفوھو ". یاء:"١ في ط- ١١
 ).حدأ(انظر اللسان والتاج . طائر َیِطیر َیِصیُد الِجْرذان :الِحَدَأُة - ١٢
  ).قشع( انظر الصحاح واللسان - ١٣
  ).ھدم( انظر الصحاح واللسان - ١٤
٢٧٢ - ١٥. 
  ).یعر(انظر الصحاح واللسان . دُحفرٌة ُتحَفر لألس: والُزْبَیُة - ١٦
٤/١٨٤٠ - ١٧. 
  .من د" عن ُفَعل....وقد ینوب "  سقط - ١٨
 .٢/٢٨٩ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١٩

 أ/٣١١
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 ،د وصف أس٢"ارٍض" و،"ةيامر" و،"ادو" و،"رٍتشم" :مثيل، فخرج حنو وقد أشار إىل ذلك بالت   .١]اةز وغُ ازٍغَ[و
   ".ةلَعفُ" ذلك على ن م شيٌءعمج، فال ي"بارِض"و

 يوِغَ"كما ندر    .٦ به دتع ال ي  ٥الّذي جلُوهو الر  ؛"ةرد وه راده" و ،٤"اةز وب ازٍب" و ،٣"اةم وكُ يمكَ" وشذَّ
   .٨"اةذَ وريذر" و،"اةد وعودع" و،"اةران وعيرع" و،٧"اةووغُ

 )   حنو اعلٍ"وشلَ" و "كامكَم٩أي) "ه:    فَ"  من أمثلة مجع الكثرةوهو مطَّ  - بفتح الفاء  - "ةلَع فَ" يف   ردلاع" 
ورٍفاً ملذكَّصكَ" :م، حنو الالَّ صحيحِلٍ عاقل وكَامو،"ةلَم "باروب رةر".   

     وروط، فخرج حن وقد أشار أيضاً باملثال إىل الش: "حو، ١٠"حاذر"و ،"رذ]وو،١١]اد "حـ " و،"ضائ قابِس" 
وصفَف وسٍر ،"امٍر"،فال ي جمفَ" منها على  شيٌءعةلَع."   

  . ١٢ربان وهي الغ"ةقَع ونقاعن" و،"ةرر وبرب" و،"ةثَب وخثٌيبِخ" و،"ةاد وسديس" وشذَّ

  : ١٣تنبيه

ال يلزم ميكونَ كونه شائعاً أنْن رِطَّ ميقولَ أنْداً، فكان األحسن :   

  ةلَـمـ وكَلٍـامـكَ"و ـحذاك نـكَ    .......................      ..............

  )نـمـقَ هـبِ "تـيم" و"الكـه"و        "زمن" و"يلٍتقَ"ـ كَفـصى لولَـعـفَ( 

   : علىفص يف ورد وهو مطَّ،"ىلَعفَ"  الكثرةعِ أمثلة مجن م:١٤أي

ر يأس"، و"ىحريح وجرِج"، و"ىلَتيل وقَتقَ" :، حنوتتش أو تعٍجو أو تكلْ على هالٍّ د"ولعفْم" مبعىن "يلعفَ"
وأسىر".وي حمل عليه ما أشبهه يف املعىن مفَ" نـ كَ،"لع"زنٍموز م١٥"ىن.   

                                                
  . ط، وص زیادة من- ١
  ).يضر(انظر اللسان والتاج . الذي اعتاد الصید:  األسد الضاري- ٢
 ).كمي(انظر الصحاح واللسان . الشجاع الُمَتَكمِّي في سالحھ، ألنَّھ َكمى نفسھ، أي سَترھا بالدرع والبیضة: الكِميُّ - ٣
 ).وزب(انظر اللسان والتاج . الَبْزُو الَغَلبُة والَقْھُر ومنھ سمي البازي - ٤
 .وھو خطأ". الذمي:"١ في ط- ٥
  ).ھدر(انظر اللسان والتاج . الساقط:  أي- ٦
  ).يغو(انظر الصحاح واللسان . وأْغواُه غیره فھو َغِويٌّ على َفعیٍل. الضالل والخیبة أیضًا: الَغيُّ - ٧
  ).يرذ(اج انظر اللسان والت.  فال یستطیع براحًا الذي َأثَقَلھ الَمَرضالمھزول: الرَِّذيُّ - ٨
  .٢٩٠-٢/٢٨٩ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٩
  .في د، ط، وص" وحاذر" لیست - ١٠
 . زیادة من د، وط، وص- ١١
  ).نعق( انظر اللسان والتاج .دعاء الراعي الشاء:  وأصل النعیق.صوتھ:  ونغیقھ ونعیق الغراب- ١٢
  .٢/٢٩٠في مر التنبیھ  - ١٣
  .١٨٤٤-٤/١٨٤٣وانظر شرح الكافیة . ٢/٢٩٠ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١٤
 ).زمن(اانظر اللسان والتاج .  العاھة: والزَّمانة؛ ُمْبَتلًى َبیُِّن الزَّمانة:رجل َزِمٌن َأي - ١٥
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   ."ىكَلْ وهكاله"ـ كَ،"لاعفَ"و

   ."ىتو ومتيم"ـ كَ،"لعيفَ"و

   ."ىضر ومضٍيرِم"ـ كَ،"ولعفْم" ال مبعىن "يلعفَ"و

   ."ىقَم وحقمأح"ـ كَ،"لعأفْ"و

ـ و﴿: ١ والكسائي ، وبه قرأ محزةُ   "ىركْ وس انركْس"ـ كَ ،"نالَعفَ"و تـ  ر ى النـ  اس كْ سر ـ ى و ـ  م ا هم 
   .]٢: ٢٢احلجسورة [﴾٢ىركْسبِ

 وى ذلك حمفوظٌ  وما س كَ": هم كقولوكَ /سي ي٣"ىس، و ٤ه ليس فيه ذلك املعىن     فإن ،"سرِان ذَ نـ  ،ب وأس ةٌن 
  :٦، ومنه قوله٥"ىبرذَ

٢٦٣-ي امـ إنس ةبصع نم ؤــريدـعة        ذَر٧ىبــ األسكُـن ـةمِـلَّ يوالَقِـ ت  
  

  )لَّلَهـلٍ قَـعـلٍ وفـعـي فَع فـوالوض      لَه ـعـ فاًـح الَمـماً صـلٍ اسـعـلفُ(

ـ رج ودرد" : حنـو ، كثرياً"لعفُ" على مِ الالَّ صحيحِ، وهو السمٍ"ةلَعف" ة الكثر من أمثلة مجعِ  :٨أي ٩"ةج ،
  .  قليالً"لفع" و،"لفَع"وعلى  ".ةبب ودبد"، و١٠"ةزو وكزوكُ"و

غَ" :ل حنوفاألورد وغرو،١١"ةد "زج وزِوو١٢"ةج .  

   . يف هذين وهو حمفوظٌ. ١٣ب الض:لُس واحل؛"ةلَسل وحسح" و،"ةدرد وقرق" :اين حنووالثّ

                                                
  .٢/٧٢، وإعراب القراءات السبع وعللھا ٤٣٤اءة حمزة والكسائي في السبعة  قر- ١
  . ءة حمزة والكسائي ال بقرا﴾بسكارى﴿ في ص أثبت اآلیة بقراءة عاصم - ٢
 ).كیس(انظر الصحاح واللسان . رجل كیس: ویقال.  الخفَّة والتوقُّد:الَكْیس - ٣
 ".أي الھالك أو التوجع أو التشتت": ذلك المعنى: "قولھ:"٤/١٥٩٣ في صب - ٤
  ).ذرب(انظر اللسان والتاج . حاد:  سنان ذرب أي- ٥
واألسنة جمع ِسنان وھو . الجماعة ما بین العشرة إلى األربعین:  والعصبة.٤/١٨٤٤ الكافیة قائلھ مجھول، وھو في شرح  البیت من الكامل،- ٦

  . الرمح
، ولیس فیھ معنى الھالك أو "ِعلَف"على وزن " ِربذ"ومفرده " فعلى" على وزن ًاجمع" ذربى"ذربى، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 .وھو محفوظ ال یقاس علیھ. التوجع أو التشتت
 .وھو خطأ". ذرب:" في ص- ٧
 .٢/٢٩١ الشرح اآلتي في مر - ٨
ما كاَن من اآلِنیة ِمّما یكون أوعیة في الَبیت للِطیب : الِحْفشو.  َتدَِّخُر فیھ المرَأُة طیبھا وَأداَتھا وھو الِحْفُش َأیضًا كالقفةالدُّْرُج بالضم ُسَفْیٌط صغیر - ٩

 ).حفش(، و)درج( الصحاح واللسان انظر. وھو وعاء المغازل أیضًا. وَنحوِه
 ).كوز(انظر الصحاح واللسان .  وھو الكوب لھ عروة- ١٠
  ).غرد(انظر الصحاح واللسان . وھو بفتح الغین وكسرھا. نوع من الكمأة:  الغرد- ١١
  ).زوج(انظر الصحاح واللسان . الزَّْوُج ضّد الَفْرد - ١٢
  ).حسل( انظر الصحاح واللسان - ١٣

ب/٣١١
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كما يحفظ يف غري ذلك كقولهم لضكَذَ": ١ األنثىدكَر وذةر"هم، وقول :"هادر وهدةر."   

ـ " : حنو  من م الالَّ حيحِوبالص .٢"ةجلَع" ":جلْع"، وندر يف    ةفَ الص  من باالسمواحترز   عـ ظَ" و ،"وض يب"، 
   ."ةلَعف" ذلك على ن م شيٌءعمج فال ي،٣"يحنِ"و

 )ـفُولٌـع ـفَـ لفَ لٍـاعـ ولَـاعـه        فَيصـو وحنِ ن"لٍـعو"اذ "ـعـلَاذه"(  

 : حنـو  ،"ةلَاعفَ" أو   "لاعفَ" على   مِ الالَّ  صحيحِ فص يف و  درِ وهو مطَّ  ."لعفُ" ةر الكثْ ٥ أمثلة مجع   من :٤أي
"عاذو"لذَّل وع ،"علَاذ٦"لذَّة وع.   

  ."لعفُ"ى  علانعمج فال ي،"تية البزائج" و،"نيب العاجِح" : حنو، االمسنين م)نيفَوص(ـواحترز بِ

  ]دراـن  اًـالَم لِّ ـعـي الْمـف  وذَان        راـذُكِّ ا ـيمـف الُ ـعـالفُ  هـلُـومثْ[ 

)ثْلُهوم (فُ"  مثلُ :٧أيلع")   ايما ذُكِّرالُ فرِ يف املذكَّ: أي.)الفُعخ فيطَّ.ةًاص رد يف وصعلى مِ الالَّ صحيحِف 
   ".الذَّل وعاذع" : حنو،"لاعفَ"

٨ث كقولهوندر يف املؤن :  

٢٦٤ –صـ أَبإلَى الش هنــارائم انـوقَ         لَةٌـباهأَر ـدع ـنـنـي غَيص ـرادد  

 له بعضعلى أنّ  ٩هموتأو  "صادد"   يف البيت مجع  "صاد"،  ؛مري لألبصارِ  وجعل الض ألن  قاله ي: "بصر صاد" 
   ".ادح رصب" :كما يقال

)ذَانو(فُ" : أيفُ" و"لعالع") لِّ الَمعي الْمااًفردوغُازٍغَ" :حنو١٠ /،) ن ى وغُزاءز."   

   ".اسفَّس ونفَّن" ":اءسفَن" ١٢]يف[، و"الخل وسخس" :١١"لخس"وندر أيضاً يف 

                                                
 .من د" األنثىلضد " سقطت - ١
  ).علج(انظر الصحاح واللسان . شدید:  رجل علج- ٢
  ).ونح(انظر الصحاح واللسان . وعاء السمن:  النحي- ٣
  .٢/٢٩١ الشرح اآلتي في مر - ٤
  . دفي" جمع" لیست - ٥
  ).عذل(انظر الصحاح واللسان . اللوم:  العذل- ٦
 .٢٩٢-٢/٢٩١ الشرح اآلتي في مر - ٧
، ٤/٥٢١وشا، والمقاصد ، ٤/١٨٤٦وشرح الكافیة ، ٢٧٥ومجالس العلماء ،  ٥٩، وأمالي الزجاجي ٧٩للقطامي في دیوانھ ط،  البیت من البسی- ٨

 وصداد ھنا جمع .٢/٣٠٨، وزھر ٣٦٠، وجز ٧/١٠٨، وشا ٤/٢٣٥، وجا ٢/٤٦٢، وعق ٤/٢٧٠، وھشا ٢/٢٩٢، ومر ٧٧٤ورد في نا . وزھر
  .صادة؛ وھي المعرضة

  .نادر ، وھو على صّدادلمؤنثل اّدةصجمع  ووجھ االستشھاد صداد،: موضع الشاھد
  .٤/٢٧٠منھم ابن ھشام في ھشا  - ٩
 ".أي" في د زیادة - ١٠
  ).سخل(انظر اللسان والقاموس . الرجل الرذل:  السخل- ١١
 . زیادة من ط، وص- ١٢

 أ/٣١٢
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  ."درة وخديرِخ"، و٢"أروء وسسر"، و"لزل وعزأع" :١ أيضاً يف حنو"لعفُ"وندر 

  : تنبيه

سىمم منهما قليالً الالَّ املعتل٣َّسهيل يف الت،٤. انتهى.ه نادراً وما بعد  

  ]اـا منهمـه اليـا عينـيمـلَّ فـوقَ        اـالٌ لَهمـعـةٌ فـلَـعـلٌ وفَـعـفَ[ 

ـ "، و "ابعب وك عكَ" : حنو ،نيفَص امسني كانا أو و    ،رادباطِّ) لَهمافَعلٌ وفَعلَةٌ فعالٌ    ( صـ  ع ب وصابع" ،
   .٥"الدة وخلَدخ"، و"اعصة وقعصقَ"و

  .٦"اعية وضعيض"، و"افيف وضيض" :أي حنو) وقَلَّ فيما عينه اليا منهما(

  : تنبيه

 وقد ذكره يف   .٧مته كما قد  "ارعيِ" ":ةرع وي رٍعي" هم يف مجعِ   القليل قولُ  ومن . منهما  أيضاً فيما فاؤه الياءُ    قلَّ
٩ وشرح الكافية،٨سهيلالت.   

  الَلُـتـه اعـن في الَمـم يكُـا لَـم        الُ ـعـ ف هـ لَ اًـضـ أَي لٌـعـوفَ[ 

ي ـأوعضم ثْ اًـفـكـلُ فَـومذُو ا          لِـعاـلت ـوففُـع عـلٌ ملِ لٍـعفَاقْب[  

ـ ج" : حنـو  ،"لعفَ " أيضاً يف  "العف"رد   يطَّ :١٠أي )وفَعلٌ أَيضاً لَه فعالُ ما لَم يكُن في الَمه اعتالَلُ         ( ل ب
  . "المل وجِمج"، و"البوجِ

رد ما يطّوإن"ففَ" يف "العلع"ثالثة بشروط  :  

  .  البيتزِ، وإىل ذلك أشار بعج"ىتفَ" :رد يف حنوم، فال يطّ الالَّصحيح  يكونَ أنْ:األول

                                                
  .١في ط" نحو" لیست - ١
انظر اللسان .  فھي َسُروٌء إذا باضت، ،َسَرَأِت الَجرادُة: ویقال . أشیر إلى وروده في بعض النسخ٤/١٥٩٥ب وفي ص". َسرّو وسّرى:"٢ في ط- ٢

 ).سرأ(والتاج 
٢٧٤ - ٣.  
 .في ط، وص" انتھى" لیست - ٤
  ).خدل(انظر اللسان والقاموس . ممتلئة الساقین والذراعین: امرأة خدلة؛ أي:  یقال- ٥
 والعرب ال تعرف الضْیعة ِإال .الضِّیاُع عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكْرم واَألرِضالضَّْیَعُة و:  اَألزھريقال): "ضیع( في اللسان - ٦

 ".الحرفَة والصِّناعَة
  .في د" كما قدمتھ" لیس - ٧
٢٧٢ - ٨. 
  ".انتھى"في د زیادة و. ٤/١٨٤٩ - ٩
  .٢/٢٩٣ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١٠



 

261  
 

  . "للَطَ" :رد يف حنو فال يطّ،فاًعض م ال يكونَ أنْ:اينوالثّ

   ".لطَب" : حنو،ةًفَ امساً ال ص يكونَ أنْ:الثوالثّ

  .١سهيليف الته  فذكرالثّالثا  وأم.)اًأو يك مضعف: ( بقوله اإلشارةُالثّاينوإىل 

   ."ابقَة ورِبقَر" : حنو،٢راد باطّ"الفع"ع على مج في،"ةلَعفَ" : حنو،منه) ذُو التا...ومثْلُ فَعلِ (

٣شترط فيهاويفَ"شترط يف  ما يلع."   

  . "احمح ورِمر"، و٦"احدح وققد" :حنو) فَاقْبلِ (٥"العف"رد فيهما أيضاً  يطّ:٤أي) وفعلٌ مع فُعلٍ(

يكونا امسنيراده فيهما أنْشترط الطّوي ،٧لَثِّ كما م،احترازاً م و،"فلْجِ" : حنون "ولْح."   

ال يكونَشترط يف ثانيهما أنْوي ـ كَ، العنيِ/ واوي"حتو"ـ كَ،مِ الالَّ، وال يائي"م٨"يد.   
  

]وفـي فَعـيصفَـلٍ و ـفـاعدرـكَ         لٍ وف ذَاكـثَـي أُناه ـاً اطَّـضأيدر[  

)    درلٍ وفَاع فصلٍ ويويف فَع (  ًأيضا"فالع"،)   ثَاهيف أُن فَ"  أنثى:أي) كَذَاكفَ" : يعين؛"يلععـ ي أيـضاً   ("ةلَ
داطَّر(،بشرط ص حرِظَ" : حنو،ماهِة الميف وظيفَرِظَ" و،"افرة وظافر."   

   ١٠".احرجِ" : فال يقال فيهما،"ةحيرِيح وجرِج" : حنو،٩ وأنثاه"ولعفْم"  وصف"ليعفَ"واحترز عن 

واالحتراز بصحوِقَ" :م عن حنو الالَّةوِ وقَيفال يقال فيهما،"ةي : "قايو".   

  

  

  

                                                
٢٧٣-٢٧٢ - ١.  
  .من د" باطراد " سقطت- ٢
  .وھو خطأ". فیھما:"١ في ط- ٣
 .٢/٢٩٣ الشرح اآلتي في مر - ٤
 .من د" فعال...أي یطرد:" سقط- ٥
  ).قدح( انظر الصحاح واللسان .السھم قبل أن ُیراَش وُیركَّب نصلھ: الِقْدُح - ٦
 .١من د، وط" كما مثل" سقط - ٧
 ). مدي(انظر الصحاح واللسان . والقفیز من المكاییل. القفیز الشامي:  المدي- ٨
 .من د" أنثاه" سقطت - ٩
  .٢/٢٩٤ انظر مر- ١٠

  
 ب/٣١٢
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 ]شـواع صي ولَى فَـفع ـفالَـعاـن       أُنـثَـوـيـيأَ هو ـى فُـلَـعـعاـالَن   

  ] تفي"ةـوِيلَـطَ" و"لٍـوِيـطَ"وِ ـنح       ي ف هـزمـوالْ  ةٌـالَنـعـفُ  هـلُـومثْ

)اعشو (ثُ كَ :أير "فالع")    النالَى فَعع فصي و(بفتح الفاءِ ) ف هيثَيأُنفَ" أنثى   :١أي) وفَ" ومها   ،"نالَعىلَع" 
   ".امدة ونِانمدن"، و٢"ابضى وغبضغَ" و،"ابضان وغبضغَ" : حنو،"ةنالَعفَ"و

)أو (وصف)  االَنلَى فُعع (بضالفاء   م )ثْلُهةٌ(أنثاه  ) ومالَنحنو ،)فُع : "خمص ـ ان وخ و ،"اصم "ـ خ مصة ان
وخاصم" .  

  : ٣تنبيه

 يقتـضي  ٥سهيله يف الت وكالم.٤يةح به يف شرح الكاف   وهو ما صر   ،رد فيها ه ال يطّ   أن )اعشو(أفهم بقوله   
   .راداالطّ

)همالْزو ( أي"ف٦"االًع) وِ ...يفحن"طَوِيلَةي"طَوِيلٍ وفت (.واملراد بنحومها ما كان ع ينه صحيحة ه واواً والم
مفَ" نفَ" مبعىن "يلعفَ" و،"لاعفتقول فيهما، أنثاه"ةيلَع : "طالو".   

  ."تالَيوِ وطَنييلوِطَ" : حنو،صحيحِ إىل الت إالّ"ةيلَوِيل وطَوِطَ" :٩ يف حنو٨ جياوز٧ه مل أنزومِومعىن اللُّ

  : ١٠تنبيه

 قد اتضح م م م أنّ ا تقد "فرِ مطَّ "االًعد   ل":  يف مثانية أوزانـ ك "فَع"صلَ"و ."بعقَ"ـ كَ "ةفَعصل"و ."ةعفَع" 
   ".ةيلَعفَ"و ."يلعفَ"و ."حمر"ـ كَ"فُعل"و ."بئْذ"ـ كَ"فعل"و ."ةبقَر"ـ كَ"ةفَعلَ"و ."لبج"ـكَ

فَ":  يف مخسة أوزان   ١١وشائعغَ"ـ كَ "نالَعضفَ"و ."انبغَ"ـ كَ "ىلَعضفَ"و ."ىبالَعـ  "ةن ـ مدن"ـ كَ ةان". 
   ".ةانصمخ"ـ كَ"ةنالَعفُ"و ."انصمخ"ـ كَ"نالَعفُ"و

                                                
 ".أنثیي: "الصواب ولعل.  كذا في جمیع النسخ- ١
 ".غضبان وغضبى وغضاب:"١ في ط- ٢
  .٢/٢٩٥ انظر مر - ٣
٤/١٨٥٠ - ٤.  
٢٧٣ - ٥. 
 ".فعال:" في األصل ود- ٦
 ".ال:" في د، وط، وص- ٧
 ".ا تتجاوزه إلى غیره من صیغ التكسیر، فإنھ"ِفعال"بخالف األبنیة المتقدمة التي تجمع على : "٤/١٥٩٧ في صب - ٨
  .١في ط" نحو" لیست - ٩
  .٢/٢٩٤ انظر مر - ١٠
 ".وشاع:" في د- ١١
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وما  مفَ": حفظ فيه يـ كَ "ولع"خر وف وخلَ"و /."افرعـ كَ "ةف"قْلح فَ"و .١"احقَة ولـ  ٢"لع ـ ن"ـ كَ ر م
   ."اءبة وعاَءبع"ـ كَ"ةفَعالَ"و ."ارمونِ ةرمن"ـ ك٣َ"ةلَعفَ"و ."ارمونِ

 ويف وصفَ" : على فـ كَ "لاع"صائ م وصفَ"أو   ."اميـ كَ "ةلَاع"صائة  موصفُ"أو   ."اميـ "ىلَع ربـى  "ـ كَ
ـ خ"ـ كَ ٦"عليفَ"أو   . واجلمعِ ،٥ للمفرد "انجه"ـ كَ "العف"أو   ."ادياد وجِ وج"ـ كَ "العفَ"أو   .٤"اببورِ ر ي
وخأفْ"أو   ."اريـ كَ "لع"أعج ف وعفَ"أو   .٧"افجـ كَ "ءالَع"عفَج اء وعفَ"أو   ."افجمبعىن   "يلع "ـ فْم ولع" 
   .٨"اطبيط ورِبِر"ـكَ

ـ فُ"أو   ."اعبع ورِ بر"ـ كَ ١٠"لعفُ"أو   .٩"امرة وبِ مرب"ـ كَ "ةلَفُع" : على ويف اسمٍ  ـ  ١١"لع جمـد  "ـ كَ
ـ  "لفَع"أو   .١٣"الصيل وف صفَ"ـ كَ "يلعفَ"أو   ."احران وس حرس"ـ كَ "نالَعف"أو   .١٢"ادموجِ ـ ر"ـ كَ ل ج
   ."الجورِ

   رِدـطَّـذَاك يـكَ اًـالبـص غَـيخ          دـو كَبِـلٌ نحـعـولٍ فَـعـفُـوبِ[ 

  ]لْـحص الَنٌـعـف الِ ـعـوللْفُ لَه          لْـوفَع اـلٍ اسماً مطْلَق الفَـعـفي فَ

)   كَبِد وحلٌ نولٍ فَعب ...وبِفُعغَال صخ١٤أي) اًي: م أمثلة   ن ]جالكثْ ١٥]عم رفُ" ةوهو مطَّ  "ولع ،يف اسـمٍ رد  
   ."١٦ورمر ونمن" و،"ودبد وكُبِكَ" : حنو،"فَعل"على 

   . إىل غريه من مجوع الكثرة غالباً"والًعفُ"ه ال جياوز  إىل أن)صخي(وأشار بقوله 

   . أيضاً كما مر"١٧ارمر ونِمر ونمن" : حنو، نادراً"ولعفُ"ع على غري مجه قد ي إىل أن)غالباً(وأشار بقوله 

                                                
 ).لقح(انظر اللسان والتاج . الناقُة الَحْلوب: اللِّْقَحُة - ١
 لكن جمع المكسور الفاء -) نمر(تاج انظر اللسان وال -إذ فیھ اللغتان " نمر"وجاء اللبس من . وھو خطأ. بكسر الفاء وسكون العین" ِفعل:" في ص- ٢

 . مّطرد كما مّر" ِفَعال"والساكن العین على 
 كَأنھا ُأخذت من لون النَِّمر ،كلُّ َشْمَلٍة ُمَخطََّطٍة من مآِزِر اَألعراب وجمعھا ِنماٌر: والنَِّمَرة. وھو خطأ. بكسر الفاء وسكون العین" ِفْعلة:" في ص- ٣

  ).نمر(انظر اللسان والتاج . لما فیھا من السواد والبیاض
  ).ربب( انظر الصحاح واللسان والقاموس . ویأتي جمعھ بكسر الراء وضمھا أیضًا.الشاُة التي وَضَعْت حدیثَا: الُربَّى بالضم على ُفْعَلى - ٤
 .١من ط" للمفرد"سقطت  - ٥
 ".َفْعِیل:"٢ في د، وط- ٦
 ).عجف(انظر الصحاح واللسان . المھزول:  األعجف- ٧
 ).ربط(انظر اللسان والتاج . مربوط:  ربیط أي- ٨
  ).برم(انظر الصحاح واللسان . الُبْرَمُة ِقْدر من حجارة - ٩
 . مّطرد كما مّر" ِفَعال"جمع المفتوح الفاء والساكن العین على  وھو خطأ؛ ألن. بفتح الفاء وسكون العین". فْعل:" في ص- ١٠
جمد بجیم ومیم :"٤/١٥٩٧وفي صب . إذ فیھ اللغتان" جمد"وجاء اللبس من . كون العین وھو خطأبضم الفاء وس" ُفْعل:" في األصل ود- ١١

  ".مطرد كما علم مما مر" ِفعال"مضمومتین، وتسكن المیم أیضًا، لكن جمع الساكن المیم على 
  ).جمد(انظر الصحاح واللسان . مكان صلب مرتفع:  الُجُمد- ١٢
 ).فصل(انظر اللسان والتاج . ن أمھولد الناقة إذا فصل ع:  الفصیل- ١٣
 .٢/٢٩٥ انظر مر - ١٤
  . زیادة من ط، وص- ١٥
 .وھو خطأ". ُنُمر:"١ في ط- ١٦
 ).نمر( والتاج ،١/٤١٢، واالرتشاف )نمر (انظر اللسان. ویصح ھذا الجمع إال أنھ لم یذكره األشموني في ھذا البحث". أنمار:" في د- ١٧

أ/٣١٣
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) يطَّرِد الفَا    ...كَذَاك طْلَقماً ملٍ اسي فَعفُ"رد أيضاً    يطّ :أي) ف١ على  يف اسمٍ  "ولع "أو   ،"لفَع "ـ ف أو  ،"لع 
   ."ودند وجنج"، و٢"ولمل وحمح"، و"وبعب وكُعكَ" : حنو،)ا الفَقلَطْم( :، وهو معىن قوله"لعفُ

   واحترز باالسم عن الوصحنو ،ف : "صو ،"فلْجِ" و ،"بع "ولْح"  فال ي ،جفُ"ع على   مما شذّ   إالّ "ولع  م ن 
"ضيف وضوفي".  

  : ٣تنبيه

   ".جوفَ" يف "وجوفُ"  وشذَّ".ضوح"ـه واواً كَ عين ال تكونَ بأنْ مشروطٌ"لعفَ" يف ٥"ولعفُ" ٤راداطِّ

  ال يكونَ  ، وأنْ ٦"ديم"ـه ياء كَ  ، وال الم  "توح"ـه أيضاً واواً كَ    عين  ال تكونَ  نْ بأ "لعفُ" يف   ومشروطٌ
   ".فخ" :مضاعفاً حنو

  : ٧، ومنه قالت"يؤن" يف "يئن" وشذّ

٢٦٥ – لَخأَإالَّ  تـيـاص٨رن أو ـئـ    [     اـيـرِيـا كَأسهـرـافحاِإلم ـنِةيض[  

والنيؤ:فَ حيةٌرحول اخل ١٠رِ املط٩َه يدخلَ/الّئَباء ل .  

   ١١.سر وهو الو- نيتلَباملهم – ص واحلُ،"وصص وحصح" :وشذَّ

د سأَ" :، حنو"ولعفُ" أفراد ن م"لعفَ" : أي".ولعفُ"ـ لمري، والض١٢ خرب)له( و، مبتدأ )لعفَ( :)لَه...وفَعلْ(
  .١٥"وركُر وذُكَذَ"، و١٤"وبدب وندن"، و١٣"ونجشن وجش"، و"ودسوأُ

  
                                                

  .١من ط" على" سقطت- ١
 ).حمل( انظر الصحاح واللسان .ما كان على ظھٍر أو رأٍس: الِحْمُل - ٢
 .٢/٢٩٦ التنبیھ في مر - ٣
  .وھو خطأ". اطرد:"١ في ط- ٤
 . وھو خطأ. بفتح الفاء وضم العین" َفُعول:" في د- ٥
 .وھو تصحیف". مذي"وفي ص. من د" وال المھ یاء" سقط- ٦
) وأض(، واللسان ١٦٠ الشعر للفارسي ، وكتاب٥٢١للطرماح في دیوانھ البیت من الوافر، و. قالت العرب: المقصودولعل . كذا في جمیع النسخ - ٧

ورد ". عفت منھا األواصر أو نئیا     محافرھا كأسریة اإلضینا" بروایة ١٠/٥٥وھو بال نسبة في المخصص ". محافرھا كأسریة اإلضینا: "بروایة
واألسریة جمع السرّي؛ وھو النھر . واألیاصر جمع أیصر؛ وھو حبل صغیر قصیر ُیشّد بھ أسفل الخباء إلى الوتد .٢/٣١٠، وزھر ٤/٢٧٣في ھشا 

  .واإلضین جمع أضاة؛ وھي الغدیر. الصغر كالجدول یجري إلى النخل
  .؛ ألن المھ یاء"ُفعول" شذوذًا، والقیاس أال یجمع على "يْؤُن"جمعًا لـ" ّيِئُن"نئّیا، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

  .وھو خطأ". خلُت األیاصَر:" في ص- ٨
 ."ماء: " زیادة ط، وصيف - ٩
 .من د" المطر...وشذ نئي"سقط و). ينأ(انظر الصحاح واللسان  - ١٠
 ".انتھى"في د زیادة و). حصص(انظر الصحاح واللسان  - ١١
  ".خبره:" في ط، وص- ١٢
  ).شجن(انظر الصحاح واللسان . الحزن، والجمع أشجان: والشجن أیضًا. الحاجة حیث كانت، والجمع شجون:  الشجن- ١٣
  ).ندب(انظر الصحاح واللسان والقاموس . وھو أیضًا أثر الجرح إذا لم یرتفع عن الجلد. الخطر:  الندََب- ١٤
 .في د" ذكر وذكور" لیست - ١٥

 ب/٣١٣
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  : تنبيهات

، األول علـى  ٢سهيل، فمشى يف الت أو حمفوظٌ"لعفَ" يف يسق م "والًعفُ" ف يف أنّ   املصن د كالم  ترد :١األول
   .٤ارح الش وبه جزم،الثّاين على ٣ويف شرح الكافية

كالمه هنا موافقةُ   وظاهر  سهيل الت، فإن      ولَ ،ردظم غالباً إال املطّ   ه مل يذكر يف هذا الن ٥ام يذكر  غري  إىل ه يشري 
   ."درن" أو "قلَّ" : أو حنو"دقَ"ـه غالباً بِرادعدم اطِّ

وأم  ٦ارحِا قول الش: "ويفُ"ظ  فَحفَ" يف   "ولعيعين -  ولذلك قال  ،"لع: وفَ(: - ف املصنلـه   :يعين) ل له ع 
 يف  فها املـصن  ما يـستعملُ   إن  هذه العبارة   مثلَ  ألنّ ؛رظَ ففيه ن  ،"فوظٌحه م م أن لع فَ ،راده باطّ د ومل يقي  ،"ولعفُ"

  . هيعنِ صن مني على ما هو بردالغالب يف املطّ

   .فاًضاع م ال يكونَ وأنْ، امساً يكونَأنْ:  فذلك بشرطني"لعفَ" يف ٨ مقيس"والًعفُ" نّإ إذا قلنا :٧الثّاين

ف"قال يف فال يص٩"ن: "نلَ"، وال يف "وفصلُ" :١٠"ببوللُطُ" ":للَطَ" يف  وشذَّ".وبب" .  

  :  على ثالث مراتب١١سهيل يف الت"والًعفُ" ف جعل املصن:الثّالث

   .ظم بشروطها املذكورة املذكورة يف الن١٢مقيساً يف األوزان األربعة

 ."ودهد وش اهش" : حنو ،"مائقَ"ـني كَ  الع  وال معتلَّ  ،"ادر"ـ كَ ،فاعض م فاً غري ص و "لاعفَ"ومسموعاً يف   
   .١٦"ةنقُ" و،١٥"ةبعش" و،١٤"ةردب" و،"اقس" و،"جوفَ" و،١٣"لسفَ" :ويف حنو

نِآ" و،"يفرِظَ" :اً يف حنواذّوشو،١٧"ةس "حأَ" و،١٨"صين١٩"ةس.   
                                                

 .٢/٢٩٨ انظر مر - ١
٢٧٣ - ٢. 
٤/١٨٥٢ - ٣.  
 .٧٧٧ نا - ٤
  ".تركیب فاسد ألن لما الحینیة ال تدخل إال على ماض:"٤/١٥٩٩في صب  - ٥
  .٧٧٧ نا - ٦
 .٢/٢٩٨ انظر مر - ٧
  ".قیس:"١ في ط- ٨
  ).نصف(انظر اللسان والتاج . َنَصف: ر للمرأة المتوسطة بین الصغر والكب یقال- ٩
 موضع منحر؛ وھوال:  أیضًاالَلَبُبو .ما یشدُّ على صدر الدابَّة والناقة یمنع الَرْحل من االسِتئخار: والَلَبُب أیضًا .ما استرقَّ من الرمل: اللََّبُب - ١٠

 ).لبب(انظر الصحاح واللسان . البال: واللبب أیضًا. القالدة من الصدر من كلِّ شيء
٢٧٤-٢٧٣ - ١١.  
 ".صوابھ الخمسة:"٤/١٥٩٩ في صب - ١٢
  ).فسل( انظر الصحاح واللسان .الَرْذُل: الَفْسُل من الرجال - ١٣
  ).بدر( انظر الصحاح واللسان . تامٌَّة كالَبْدِر: ویقال،ُدُر بالنظر َتْب: أي؛وعیٌن َبْدَرٌة. عشرة آالف درھم: الَبْدَرُة - ١٤
 . الَمِسیُل في ارتفاِع َقراَرِة الرَّْمِل: والشُّْعبُة. َصْدٌع في الجبِل یْأوي ِإلیھ الطَّیُر وھو منھ: والشُّْعبُة.واحدة الُشَعِب، وھي األغصان: الُشْعَبُة - ١٥

 ).شعب(انظر الصحاح واللسان  .الشُّْعبُة الِفْرقة والطائفة من الشيِءو.  الَمِسیُل الصغیُر:والشُّْعبة
 ).قنن(انظر الصحاح واللسان . أعلى الجبل:  القنة- ١٦
ورأیت بخط : قال المدابغي. المھملة، ضد الوحشةسین اإلسقاطي بفتح الھمزة والنون والضبطھ :"١٦٠٠-٤/١٥٩٩وفي صب ". أنسة: " في ص- ١٧

  ).أنس(انظر اللسان والتاج .  ُتِحبُّ ُقْرَبَك وحدیثك،جاریة آِنَسٌة ِإذا كانت طیبة النَّْفِس: ویقال ". قائمةلمد على األلف، فتكون آنسة كـمة االشارح عال
 .وھو تصحیف". خص!:" في ط- ١٨
 ).أسن(انظر اللسان والقاموس . ُقَوى الَوَتر َأِسینٌة َسْیٌر واحد من ُسیور ُتْضَفر جمیُعھا فُتجعل ِنسعًا َأو ِعنانًا وكلُّ ُقوَّة من :اَألسینُة - ١٩
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 ،"العفُ" على  يف اسمٍرد بكسر الفاء، وهو مطَّ  "نالَعف" من أمثلة مجع الكثرة      :يأ) وللْفُعالِ فعالَنٌ حصلْ  (
   ".انملْم وغالَغُ" و،"انبر وغ/ابرغُ" :حنو

 وغالباً أغْ ( :م عند قوله  وقد تقدناهم ف يف فُ ...نُالَعلٍع( الت ـ   نبيه ـ "ه يف   راد على اطِّ ـ " : حنـو ،"لفُع صد ر
وصراند".   

]ـاعشي  وف"ـحاعٍـقَ" و"وت"م عا ـ م    ـضـاهمقَ اـاهـوي غَيـلَّ فماـرِه[  

)اعشو (ثُ كَ :أير "فنالَع")   يف"وتا  "اعٍقَ" و "حم عا... مماهضاه (فُ" على    اسمٍ  كلِّ منأو على   ،"لع 
   .ني الع واوي"لعفَ"

ل حنوفاألو: "حوت وحيو، "انت"نن ونِويكُ"، و١"اننوز وكيانز" .  

  . "انريار وجِج"، و"انجياج وتت"، و"انعياع وققَ" :اين حنووالثّ

  : تنبيه

   .٣سهيلِ الت واقتضاه كالم،٢ به يف شرح الكافيةح هذين كما صرن ماألول يف ردهو مطَّ

   . عليهقاس وال يظُفَح ي قليلٌرك ما ذُ يف غريِ"نالَعف" يُءجِ م:٤أي) وقَلَّ في غَيرِهما(

فمذلك يف األمساءن : "قنو وقنو٥"انو ،"صوار وصي؛"انروالص ارو:غَ" و،٦ الوحشِ بقرِ قطيعزال وغنالَز" ،
د يع"، و"انوسة ونِوسنِ"، و"انطَيوحط ائح" و،٧امع النركَ ذَ:يمل والظَّ ؛"انملْيم وظ لظَ"، و "انفَروف وخ رخ"و
وعيو "اند ،"رة وبِ كَب؛"انكَر والب كَر ة بالضم: قَ"و،   املاءِ  طريِ  لبعضِ  اسمفَض ة وقـ  ؛"انفَض  : بـالفتحِ  ةُفَض والقَ
   .٨ةُمكَاَأل

  ."انعجاع وشجش"، و"انخيخ وشيش": ويف األوصاف

  

  
                                                

  ).نون(انظر الصحاح واللسان . الحوت:  النون- ١
٤/١٨٥٧ - ٢.  
٢٧٦ - ٣. 
 .٤/١٨٥٨ انظر شرح الكافیة - ٤
 ).وقن(لقاموس  انظر اللسان وا. وھي الُعْنُقوُد على النَّْخَلة أو ُعْنُقوُد الِعَنِب،الِكباسُة): بضم القاف وكسرھا( القنو - ٥
  ).صور( انظر الصحاح واللسان - ٦
  ).ظلم( انظر اللسان والتاج - ٧
  ).قضف( انظر اللسان والتاج - ٨

 أ/٣١٤
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  : تنبيه

 ١ا ويف شرح الكافية   ه هن مقتضى كالم،   وعليه مشى الش أنَّ ،٢ارح  "فـ فَ"رد يف    ال يطَّ  "ناًالَع صـحيحِ  "لع  
ـ ك،نيالع"خ٣بروخ رأَ"، و"انبخ وإخومقتضى كالمِ."انو واخلَ.راده فيه اط٤ِّسهيل الت ركَ ذَ:باحلُر ٥ارىب.  

  

  )لْـالَنٌ شمـنِ فُعـيلِّ العـر معـيغَ        لْ ـعـالً وفَـماً وفَعيـالً اسـعـوفَ( 

   : على يف اسمٍ وهو مقيس، الفاءم بض"نالَعفُ" أمثلة مجع الكثرة ن م:٦أي

. "انفَغْيف ور غر"، و "انبضيب وقُ ضقَ" : حنو ،"يلعفَ"أو  /."انرهر وظُ هظَ"، و "اننطْن وب طْب" : حنو ،"لعفَ"
  . "نالَمل وجمج"، و"انركْر وذُكَذَ" : حنو،ني صحيح الع"لعفَ"أو 

، فـال   ٧"دوقَ" : حنو )العنيِ لِّع م ريغَ( : وبقوله ".لطَب" و ،"يلمج" و ،"مخض" : حنو )امساً( :وخرج بقوله 
يجفُ" على ٨ام منهع شيٌءمنالَع" .  

  : تنبيهات

ـ  ذَج" : حنو "لعفَ" يف أمثلة    ،١١ارحه الش ع وتبِ ،١٠ يف شرح الكافية   ف ذكر املصن  :٩األول ذْع وج١٢"انع. 
فُ"  أن١٣ّسهيلوذكر يف التنالَع"ي ظ يف فَح"عذَج"؛قاس عليه وال يألن ةفَه ص .  

ه يف   لكن .ه قليلٌ  بأن ١٥ح يف شرح الكافية    وصر . مقيسٍ  غري "انبؤب وذُ ئْذ" : حنو ه أنّ  اقتضى كالم  :١٤الثّاين
١٦سهيلالته معد املَن يسق .  

ه مل   ألن ؛"يلوِع" و ،١٧"اعقَ" و ،"سوقَ" و ،"فيس" : يف حنو   مقيس "نالَعفُ" ه أيضاً أنّ   اقتضى كالم  :الثّالث
  .  بفتحتني"لعفَ" : وهو يف األخريِني إالّة العحيشترط ص

                                                
٤/١٨٥٨ - ١. 
  .٧٧٧ نا - ٢
 .وھو تصحیف". حزب"١ في ط- ٣
  ".كالمھ في التسھیل: "في ط، وصو. ٢٧٦ - ٤
 ).خرب( انظر الصحاح واللسان - ٥
  .٢/٣٠١ انظر مر - ٦
 ).قود(انظر الصحاح واللسان . القصاُص: ُدالَقَو - ٧
 ".منھا:"وفي د، وط، وص. معل العینالغیر ن الوصف ممن :  أي- ٨
 .٢/٣٠٢ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ٩
٤/١٨٦٠ - ١٠. 
  .٧٧٨ نا - ١١
. الَجَذع َیختلف في َأسنان اِإلبل والخیل والبقر والشاءو. خرى والَجَذُع اسم لھ في زمن لیس بِسنٍّ تنُبت وال َتْسُقط وُتعاِقُبھا ُأ،ّنالَجَذُع الصغیر الّس - ١٢

  ).جذع(انظر الصحاح واللسان 
٢٧٦ - ١٣.  
 .٢/٣٠٢ انظر مر - ١٤
٤/١٨٦٠ - ١٥. 
٢٧٦ - ١٦. 
 ".وفیھ ما فیھ". إال أن یقال النظر ھنا للحال: "قال المدابغي. بفتحتین كما مّر" فعل"؛ ألن وزنھ "قاع"كان ینبغي إسقاط :"٤/١٦٠١وفي صب  - ١٧

  
 ب/٣١٤
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   ":نالَعفُ" فيه ظُفَحا يم م:١الرابع

ـ فُ"و ".انيمى وع مأع" و ،"اندود وس وسأَ"ـ كَ ،"ءالَعل فَ عأفْ"و ."انزجز وح اجِح"ـ كَ ،"لاعفَ" الع"، 
ـ "ـ كَ،"ةلَعفَ"و .٤ ذكرها سيبويه ،٣"انقَّاق وز قَز" و ،٢"انروار وح وح"ـكَ ـ فَضقَ ـ فَ"و ".انفَضة وقُ ولع"، 
   ."اندعود وقُعقَ"ـكَ

 )لمٍـرِيـكَ"ـو" و "بـ فُ "لٍـيخـكَ       الَـعمـذَا لماهاهـا قَـا ضعج الَـد(  

ـ  مبعىن اسـم فَ لٍ عاقرٍفاً ملذكَّص و"يلعفَ" يف ، وهو مقيس"ءالَعفُ" الكثرة ٦ أمثلة مجعن م :٥أي اع ل غـري 
مضاعمِ الالَّ وال معتلِّف.   

وما كان مبعىن  ."يفرِظَ" و،"يلخب" و،"ميرِكَ" :، حنو"لاعفَ"ما كان مبعىن  : مبعىن اسم الفاعلالّذيفشمل 
"فْمحنو"لع : "سمبعىن "يعم "مسوما كان مبعىن  ."عم"فَمحنو"لاع : "خمبعىن "يطل "مخطال".   

  ".اءطَلَخ" و،"اءعمس" و،"اءفَرظُ" و/،"ءالَخب" و،"اءمركُ" :قال في،"ءالَعفُ" على عمجها تفكلُّ

وخرج بالوص اف قَ" : حنو،السمو،"يبض "نيبص"،قُ" :قال فال يضوال ،"اءب "نصاءب."   

 "اءفَلَخ"ا   وأم ."اءفَر ش اٌءسنِ" وال   ،"٧اءمم ر امظَع" : فال يقال  ،"ةيفَرِش" و ،"يممر" : حنو ،ثُ املؤن رِوباملذكِّ
   .رِعلى املذكَّ لِ احلميقِرِطَبِـ فَ"اءهفَ ساٌءسنِ" و،"ةيفَلخ"يف مجع 

   ".اءحسفُ" :قال يف مجعه فال ي،٩"يحِس فَكانٌم" : حنو،٨]لِ العاقغري[ وبالعاقلِ

  قَ" :ل حنو وبكونه مبعىن فاعو ،"يلت "قُ" : فال يقال  ،"يحرِجوال   ،"ءالَت "جروشذَّ."اءح : "ـ د فـ فَني ود اءن" ،
   ".اءرسري وأُأس" : وندر.١٢حياينّ اللّن، حكاه١١"راءتري وستس"، و١٠"اءبلَيب وجلج"، و"اءنجني وسجِس"و

  

                                                
  .٤/١٨٦٠ انظر شرح الكافیة - ١
  ).حور( انظر الصحاح واللسان .ارًا حتَّى ُیفَصل، فإذا ُفِصل عن أمِّھ فھو َفصیٌلووال یزال ُح. ولُد الناقة: َواُرالحُِ - ٢
  ).زقق(انظر الصحاح واللسان . لِسكَّة، یذكَّر ویؤنثا: الُزقاُق - ٣
  .٢/١٨٠ الكتاب - ٤
 .١٨٦٢-٤/١٨٦١ انظر شرح الكافیة - ٥
  ".جموع:"١ في ط- ٦
 .وھو تحریف". رقماء:"١ في ط- ٧
 . زیادة من د، وط، وص- ٨
  ).فسح(انظر الصحاح واللسان . واسع:  مكان فسیح- ٩
 ).جلب(انظر اللسان والتاج . ما یجلب من سبي وغنم: والجلب. سقتھ: جلبتھ أيو. عبد جلیب، وعبید جلباء:  یقال- ١٠
انظر .  وقد یكون السَِّتیر بمعنى الَمْستور.من َشأِنھ وإَراَدتھ ُحبُّ السَّْتر والصَّْونوھو العفیف الذي  ؛"َفاِعل" بمعَنى "فِعیٌل" على وزن السَِّتیر - ١١

 )ستر(اللسان والتاج 
امرَأة و .امرَأة َدفین وَدفینة من ِنسوة َدْفنى وَدفاِئنو. امرَأٌة َجِلیٌب في نسوة َجْلَبى: عن اللحیاني) سجن(، و)دفن( و،)جلب(سان والتاج  ذكر في الل- ١٢

  .ولم أقف على غیر ذلك فیما عدت إلیھ من مصادر. َسِجیٌن وَسِجینة َأي مسجونة من نسوة َسْجنى وَسجائن ورجل َسِجین في قوم َسْجنى

  
 أ/٣١٥
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وبكونه غريم ضاعحنوف : "شفال يقال،١"يببِلَ" و،"يدد : "شدلُ" وال ،"اءدباءب."   

 نِغَ" :م حنو  معتلّ الالَّ  وبكونه غريو ،"ي "ولي"،  فال ي جمفُ" على   عءالَع". وندر : "تقي قَ وتـ "، و "اءو سخي 
وسخو٢"اءو ،"رِسيوس ر٣"اءو.  

  : ٤تنبيهات

  . "ءالَعفُ" ٥روط يف اجلمع علىا استكمل الشم مم والذَّحِ املدف وصني إىل استواِء أشار بذكر املثالَ:األول

  :  أمور ثالثة٦َ يشمل- ماهه شاب: أي-) اماهاها ضمكذا ل( :ه قولُ:الثّاين

   ".يمئلَ" و،"يثبِخ" و،"يفرِش" و،"يفرِظَ" : حنو،ى واملعنظفْة يف اللَّهشابامل

واملشابقَ" : حنو،ظ دون املعىنفْة يف اللَّهو،"يلت "يحرِج"،صحيحٍ وهذا غري ل ا عرفتم.   

واملشابحنو ،ظفْة يف املعىن دون اللَّ    ه : "صو ،"حال "شفَ" و ،"اعجفَ" و ،"قاسعىن   مب "افخ"خيفف" م ،لِّ كُ ن 
وصدلَّ ف  جِ على سيةم أو ذ٧َحٍد مأيضاً، وهذا صحيح ،وعليه مح ل الش٩ معىن كالم٨ِارح ـ ١٠ظمِ الـن ه ، لكن

 فيه، ولـيس كـذلك   درِ ذلك مطَّ   وأنّ ،"ءالَعفُ" على   عمج ي  أو ذم   مدحٍ ة دلّ على سجي   ف وص  كلَّ يوهم أنّ 
   .فيهما

ل اأمـ فَاألوونالَح البطْاض.   

فإنّ الثّاينا  وأم  املصن ركَ ذَ ف/  ١١سهيل يف الت أن   فَ" ما كان على      منه إالّ  ١٢قاسه ال يفُ" أو   "لاعكما  ١٣"الع 
١٤لت، وذكر فيه  ثَّم   حنو  أنّ ١٥ ويف شرح الكافية : "جو ،"انب "سلْ" و ،"حم١٦"مخ - وهو الص١٧ديق -م ما ندر 

                                                
  ).لبب(انظر الصحاح واللسان . العاقل:  اللبیب- ١
  ).وسخ(انظر الصحاح واللسان . الكریم:  السخي- ٢
  ".رجل َسريٌّ من قوم َأْسِریاَء وُسَرَواَء كالھما عن اللحیانيو. المروءة والشرف: السَّْرُو ): "سرا(  في اللسان - ٣
 .٣٠٤-٢/٣٠٣ انظر مر - ٤
  .١من ط" على" سقطت - ٥
 ".فشمل:"في د - ٦
  ".حمد:" في األصل- ٧
  .٧٧٩-٧٧٨ نا - ٨
  .في د" كالم" لیست - ٩
  ".الناظم:" في ط، وص- ١٠
٢٧٥ - ١١.  
 ".ینقاس:" في د- ١٢
: أي" كما مثلت"ُفَعال بضم الفاء بدلیل قولھ :"٤/١٦٠٣وفي صب .  بالضم٢٧٥بفتح المیم، وھو خطأ، إذ وردت في التسھیل " َفَعال:"٢ في ط- ١٣

خفاف، وما نقلھ الشارح عن التسھیل من الحصر في فاعل وُفعال بالضم ھو ما رأیتھ في التسھیل وشرحھ البن عقیل، لكن في النسخة التي بشجاع و
  ". شرح علیھا الدمامیني زیادة َفعال بفتح الفاء كما ضبطھ الدمامیني ومّثل لھ بجبان

 ."جبان"، ولم أقف على "سمح، وخلم "٢٧٥ ذكر في التسھیل - ١٤
٤/١٨٦١ - ١٥ . 
خلم بكسر الخاء المعجمة وسكون الالم كما في القاموس والصحاح، والفارضي :"٤/١٦٠٤وفي صب . وھو خطأ. بفتح الخاء" َخلم:" في األصل- ١٦

  ".   الخاء بالفتح خطأالحفنيوالدمامیني وابن عقیل ثالثتھم على التسھیل، وضبط المدابغي ویوسف 
 ).مخل( انظر الصحاح واللسان - ١٧

  
 ب/٣١٥
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فُ"ه على   مجعم يف مجع ، وكذلك قوهلُ "ءالَع"رولس:" "رويف مجع "ءالَس ،"وددو:" "ودفكلُّ"اءد ،هذا مقصور  
ماععلى الس .  

 مه حكْم حكْ"العفُ" أو "لاعفَ" وهو على  أو ذم مدحٍة على سجي دلَّفص و كلَّ أنّن ما ذكرته م:الثّالث
ـ  وتبِ،٢ واقتصر يف شـرح الكافيـة  .م كما تقد١سهيل هو ما يف الت"ءالَعفُ"لى   يف اجلمع ع    املذكورِ "يلعفَ" ه ع

فَ" على   ،٣ارحالشفُ"  أنّ ٤ بل ذكر يف الكافية    ، وعلى معىن املدح   "لاعاالًع" م ٥ام قْ يتصر     فيه علـى الـس اعم. 
  . انتهى

 ]ـوننع ـابـأَفْ هي الـعـالَُء فعـالَم      لّـمـاً ومـضـعوغَ ٦فقَـي ذَاك لّـر[  

)هنع ابون (٧أي:فُ"  عنءالَع") ّلي املُعالَُء فأَفْع...فعضالَماً وم (فَ" منيلع"ذكْمِ املتقد ٨هر.   

   ."اءيل وأويلو" و،"اءينِ وأغْينِغَ" : حنوفاملعتلُّ

حنو٩فواملضع : "شديد وأشو،"اءد "خيلءالَل وأخ"إالّ، وهذا الزم ما ندر .   

   ".اءور وسيرِس" و،"اءوخ وسيخس" و،"اءوقَ وتيقت" :ه ندرم أنتقد١٠و

ـ " :، حنـو   قليـلٌ   يف غري املضعف واملعتـلّ     "ءالَعأفْ"  ورود إىل أنّ ) وغري ذَاك قَلّ   (:وأشار بقوله  صيق د
وأصنِظَ[ و،"اءقَدني وأظو،١١]اءن "نصيب وأنصو،١٢"اءب "هيوِن وأه١٣"اءنقاس عليه بِ، فال يخلالف األو.  

  

  

   
                                                

٢٧٥ - ١. 
٤/١٨٦١ - ٢. 
  .٧٧٩-٧٧٨ نا - ٣
" َفَعال" شمَل ٤/١٨٦١بضم الفاء ضمن ما یقتصر فیھ على السماع، وكالمھ في شرح الكافیة " ُفَعال" لم أقف علیھ، إذ لم یذكر المصنف وزن - ٤

وما ُذكر ھنا ذكره . واهللا أعلم. في الكافیة وشرحھابفتحتین بكونھ مقصورًا على السماع، وال تعارض في ذلك بین ما ورد في التسھیل وبین ما ورد 
  .٢/٣٠٤المرادي في مر 

  .وھو خطأ". ال" في د زیادة - ٥
، وإنما خالفھم "ضاعف"، وعادة النحویین اإلتیان بھ من "أضعف"المضاعف، فأتى بھ من " ومضعف: "أراد بقولھ: "١٦٦-٧/١٦٥ في شا - ٦

  ".للضرورة، مع أن المعنى فیھما واحد
 .٢/٣٠٤ انظر مر - ٧
، وال یمكن إدغامھ لیخّف اللفظ "زاءَزداء، وُعَدُش: " قالوا لوالجتماع الِمثلین،" ُفعالء"أنھم كرھوا " ُفعالء"ووجھ الھروب عن :"٧/١٦٦ في شا - ٨

  ".لیس على وزن الفعل" ُفَعل"، و"ُفَعل"بھ؛ ألنھ 
 ".أي متماثل العین والالم: "٧/١٦٦ في شا - ٩
 ".لھذا"ة  في د زیاد- ١٠
 ).ظنن(انظر اللسان والتاج .  ُمتَّھم:رجل َظِنین و. زیادة من د، وط، وص- ١١
  ).نصب(انظر اللسان والقاموس . الَحظُّ: النَّصیُبو .في د" ونصیب وأنصباء" لیست - ١٢
  ).ھون(انظر الصحاح واللسان . لسھ: يء ھّین ش- ١٣
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   "لِـاهـكَ"وِ ـنح ع ـ م الََءـاعـ وفَ     لِـاعـوفَ  لٍـوعـفَـل  لٌ ـواعـفَ[

  ]هـلَا ماثَـ مع م"ارِسِـالْفَ"ذَّ في ـوش       هـاعلَـ وفَ"لٍـاهـص" و"ائضٍـح"و 

 أمثلـة  ن م:١أي)  وفَاعلَه"صاهلٍ" و"حائضٍ"و..."لِـكَاه"وفَاعالََء مع نحوِ ...فَواعلٌ لفَوعلٍ وفَاعلِ  (
  : ةعب يف هذه األنواع السدرِ، وهو مطَّ"لاعوفَ" ة الكثر٢مجعِ

فَ"هلا أووحنو،"لع : "جوهر وجوراه" .  

  . ٣"عابِوع وطَابطَ" : حنو، بفتح العني"لعافَ"وثانيها 

  . "عاصواء وقَعاصقَ" : حنو،"ءالَاعفَ"وثالثها 

نويـع   وإىل هـذا الت    .٤"لاهول وكَ اهكَ" و ،"رابِور وج ابِج" : حنو ،م علَ ماً أو غري   امساً علَ  "لاعفَ"ورابعها  
   ).وِحن( بلفظ اإلشارةُ

   /."ضائوض وحائح" : حنو،لعاق ثة مؤنفَ ص"لاعفَ"وخامسها 

  . ٥"لاهول وصاهص" : حنو،لاق ع غريِرٍة مذكَّفَ ص"لاعفَ"وسادسها 

   .٦"اصٍوة ونياصن" و،"ماطوة وفَماطفَ" و،"بارِوة وضبارِض" : حنو،قاًلَطْ م"ةلَاعفَ"وسابعها 

   .٨"عاموة وصعموص" :حنو ،"ةلَعوفَ" ثامناً وهو ٧وزاد يف الكافية

  فَ" ":  فقال  ضابطاً هلذه األنواعِ   ٩سهيلوذكر يف التوفَ" لغري   "لاعلاع" به مذكَّ   املوصوف   ر عاقل ما ثانيه  م
زائدةٌ ألف   أو واو  غري  لْ مقَحبِ ة خواحترز بقوله  ".ماسي : "غري لْ مقَحبِ ة خماسي" حنو  من : "خورفإنك  ١٠"قن ،

   . حبذف الواو"قانِرخ" :يف مجعهتقول 

                                                
  .٣٠٦-٢/٣٠٥ الشرح اآلتي في مر - ١
  .في د" جمع" لیست - ٢
  ). طبع(انظر اللسان والتاج . وكسر الباء لغة فیھ. الخاتم الذي یختم بھ:  الطابع- ٣
ن انظر اللسا.  أو َمْوِصُل الُعُنِق في الصُّْلِب. أو ما بین الَكِتَفْیِن.ُمَقدَُّم أْعَلى الظَّْھِر مما َیلي الُعُنَق وھو الثُُّلُث اَألْعَلى، وفیھ ِستُّ ِفَقٍر:  الكاھل- ٤

 ).كھل(والقاموس 
  ).صھل(انظر اللسان والتاج .  وتسمع لَجْوفھ َدِوّیًا من ِعزَّة نفسھ،الصاِھُل من اِإلبل الذي َیْخِبط بیده ورجلھ - ٥
  ).ونص(انظر اللسان والتاج . َمْنِبُت الشعر في مقدَّم الرْأس: الناِصیة - ٦
 .٤/١٨٦٣ شرح الكافیة - ٧
 ).صمع(ظر اللسان والتاج ان.  للنصارى عبادةبیت:  الصومعة- ٨
٢٧٦ - ٩. 
 فارسي ، اسم قصر بالعراق: والَخوْرنق. نبت: والَخوْرنُق. فارسي ُمعرب، المجلس الذي یأكل فیھ الملك ویشرب: والَخَوْرنق. نھر:الَخَوْرَنُق - ١٠

 ).خرنق(اللسان والتاج و ،١٧٤ المعرب للجوالیقي انظر.  بناه النعمان اَألكبر،معرب

 أ/٣١٦
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ـ " :١رين من املتـأخ  فقال مجاعةٌ ؛ادس يف هذه األنواع إال الس     "لاعوفَ" رادوال خالف يف اطِّ    ه شـاذٌّ إن." 
٣ يف شرح الكافية   ٢همونسب  لَ إىل الغ٤ وقال ؛ يف ذلك  ط :"نعلى اطِّ  ٥ سيبويه ص فَ" رادوفَ" يف   "لاعـ  "لاع ةًفَ ص 
 . عاقل رٍ ملذكَّ  فيما كان الفاعل صفةً    :يعين "."٧سارِوس وفَ ارِفَ" : يف حنو  اذُّما الش وإن": ٦، قال "ل عاق  غريِ رٍملذكَّ

ـ "هم يف   وذلـك قـولُ    ،) مع ما ماثَلَه   "الْفَارِسِ"وشذَّ في   : (وقد أشار إىل هذا بقوله     ـ " و،"سارِفَ ن٨"ساك، 
 ها صفات ، وكلُّ "داهوش" و ،"بائوغَ" و ،"كالوه" و ،"ساكون" و ،"سارِوفَ": "داهش" و ،"بائغَ" و ،"كاله"و

 يف  رد فيقُ ؛ فيكون على القياس   "فائوطَ"ـ ل ه صفةٌ  ذلك على أن   ن ما ورد م   ١٠همل بعض  وتأو .٩ العاقل رِللمذكَّ
  .١٢"كالو هالٌجرِ" : مل يقولوا إنْن وهو ممك: قيل.كالو اهلَفائويف الطَّ: "كالو يف اهلَكاله" :١١قوهلم

  : ١٣تنبيه

  . ١٤"ناثوان وعثَع" و،"ناخوان ودخد" و،"جائوة وحاجح" : حنو،رك يف غري ما ذُ"لاعوفَ" أيضاً شذّ

 )١٦أَو مـزالَـه ١٥وبِـفَـعـائـلَ اجمعـن فَـعـالَـه         وشـــبهـه ذَا تـاٍء(

، وهو لكلِّ رباعي مؤنث بِمدة قبل آخرِه مختوماً بالتاء أو جمـرداً             "فَعائل"من أمثلة مجع الكثرة     : ١٧]أي[
  . مخسةٌ بالتاء، ومخسةٌ بال تاء: ٢٠عشرةُ أوزان/ ١٩، فتلك١٨منها

ذُؤابـة  : "حنـو " فُعالَة"و". رِسالَة ورسائل ": حنو" فعالَة"و". سحابة وسحائب : "حنو" فَعالَة: "فالّيت بالتاء 
 ". صحيفَة وصحائف: "حنو" فَعيلَة"و. ٢٢"حمولَة وحمائل: "حنو" فَعولَة"و. ٢١"وذَوائب

                                                
 .٢/٣٠٦، ومر ١/٤٤٩، واالرتشاف ٤/١٨٦٥شرح الكافیة  انظر - ١
 ".ونسبھ:" في د- ٢
٤/١٨٦٥ - ٣. 
 .٤/١٨٦٥ شرح الكافیة - ٤
  .٢/٢٠٦ الكتاب - ٥
  .٤/١٨٦٥ شرح الكافیة - ٦
  .من د" فوارس" سقط - ٧
 ).نكس( انظر الصحاح واللسان .الُمطأطئ رأسھ: الناِكُس - ٨
 ".ألوھم أنھ فاعلة" فواعل"ھ قصد التفرقة وارتفاع اللبس الواقع بین المذكر والمؤنث؛ فلو جمع المذكر على وإنما شذ لمخالفت: "٧/١٨٢ في شا - ٩
 . ٢/١٥٤ منھم الرضي في شرحھ الشافیة - ١٠
  ).ھلك(، واللسان ٢١٨/وشرح الشافیة للجاربردي القسم الثاني، )ھلك( والصحاح ، ١/٢٧٢ الكامل  ھو مثٌل یقال كما ورد في- ١١
 .١٨٥-٧/١٨٢ انظر تفصیل المسألة وأقوال النحویین فیھا في شا - ١٢
 .٧٨٠ انظر نا - ١٣
 ).عثن(انظر الصحاح واللسان . الدخان:  العثان- ١٤
  ". ثابتٍة" في ص زیادة- ١٥
. ، والھاء ضمیر مضاف إلیھ عائد على التاء، والتذكیر باعتبار أن التاء حرف)ذا تاء(عطف على ) مزالة(یحتمل أن :"٤/١٦٠٥ في صب - ١٦

  ". مزالةذا تاء ثابتة أو: ویحتمل أنھ عطف على محذوف نعت لتاء، والھاء للتأنیث، أي
  . زیادة من ط، وص- ١٧
 ".عنھا:" في د- ١٨
 ".فذلك:" في د- ١٩
  .٢/٣٠٧ الكالم اآلتي في مر - ٢٠
وذؤابة القوم . أعاله: وذؤابة الجبل. الشََّعر الَمْضفوُر من َشَعِر الرْأِس: والُذَؤابٍة. َمْنِبُت الناصیِة من الرْأس: الذَُّؤابُة: وقیل.  الذَُّؤابُة النَّاِصیُة- ٢١

  ).ذأب(انظر اللسان والتاج . وغیر ذلك.. أشرافھم
كل ما اْحَتَمل علیھ الَحيُّ من بعیر َأو حمار َأو غیر ذلك، سواء : الَحُمولة: وقال ابن سیدة.  الَحُمولة من اِإلبل التي َتْحِمل اَألحمال على ظھورھا- ٢٢

 ).حمل(التاج انظر اللسان و. كانت علیھا َأثقال َأو لم تكن

  
 ب/٣١٦
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ـ ع" : حنو "الفُع" و ".شمال وشمائل : "حنو" فَعال"و. ١"لائمال وش مش" : حنو "عالف": يت بال تاء  والّ اب قَ
قَوعول" و ".بائحنو "فَع : "عج وز وعجو ".زائ "حنو "يلفَع : "سيدع" - م امرأة لَ ع -ـ "قال يف مجعه  ي سعدائ"، 

ى ضه مبقت، لكنم فيما أعلَ جنسٍ اسميل فلم يأت  بِ هذا القَ  ن م "يلعفَ"  مجع "لئاعفَ"ا  وأم": ٢قال يف شرح الكافية   
  ." اسم امرأة"يدعس" مجع "دائعس"ـث كَ مؤنمِلَ لع٣ يكونُالقياسِ

  : تنبيهات

ـ عفَ" على   عمج مل ت  رةً مذكَّ ، فلو كانت  ثةً مؤن  تكونَ اء أنْ  الت ة من  ارد ٥لثُ هذه املُ  طُ شر :٤األول إالَّ "لائ  
  . ٧"دائصيد ووصو" و،"يائم وس–  مبعىن املطر- اءمس" و،٦"رائزور وجزج" : كقوهلم،نادراً

ـ  كما يف املُ   ةُ االمسي -" ةيلَعفَ"سوى   - لثُ هذه املُ  اء من  الت اتو ذَ طُشر: ٨الثّاين ل املـذكورة، كـذا يف      ثُ
عن رازِه لالحت ولعلّ.٩سهيلالت "امرأة جبة وفَانو،"ةوقَر "اقَنةلَالَة ج -بض ١٠" عظيمة: أي–  اجليمِمفال ت ،جع م

فَ" على هذه األوصافعلائ" .  

فَ" طُوشرمبعىن    ال تكونَ   أنْ "ةيلَع "فْمةولَع"  احترازاً م حنو ن : "رِجيقَ" و ،"ةحتةلَي"،  قال فال ي: "جروال  ،"حائ 
  ."حائبة وذَيحبِذَ" :١١هم قولُ وشذَّ".لئاتقَ"

  أنّ ١٤سهيل، وذكر يف الت   ةر يف هذه األوزان العش    "لائعفَ" راد اطِّ ١٣ه هنا ويف الكافية    كالم رظاه: ١٢الثّالث
   ".ولعفَ" به نهقَّ أح وأنّ،"لائعفَ"ظ فيها فَح ي-" يلعفَ"سوى  -اء  التن مداترجاملُ

فَ"ا  وأميلع"  فلم يذكر   ؛١٥سهيله يف الت/ ألن   ه مل يفَ" فيه   ظْفَحعلائ"  فَ"  على أنّ  م، وهذا يدلُّ   كما تقدعلائ" 
رِ مطَّغريدريف األوزان ا دوتبِ،ة ١٦ه يف االرتشافع.  

                                                
 ).شمل(انظر الصحاح واللسان . الُخُلق:  الِشمال- ١
١٨٦٧-٤/١٨٦٦ - ٢. 
 .من د" القیاس یكون: سقط - ٣
  .٢/٣٠٨ التنبیھ األول في مر - ٤
 ".األمثلة:" في د- ٥
 ).جزر( انظر الصحاح واللسان . َیَقُع على الذكر واألنثى.من اإلبل الَجزوُر - ٦
  ).وصد( انظر الصحاح واللسان . الدار والبیتِفناُء: الَوصیُد - ٧
 .٢/٣٠٨ انظر مر - ٨
٢٧٨ - ٩. 
 ).جلل( انظر اللسان والتاج - ١٠
 ).ذبح( انظر المحكم واللسان - ١١
 .٣٠٩-٢/٣٠٨ أغلب التنبیھ الثالث في مر - ١٢
  .١٨٦٤-٤/١٨٦٣ شرح الكافیة - ١٣
٢٧٨ - ١٤. 
 .٢٧٨ بل ذكره، - ١٥
وما ذكره "..". سلیل وسالئل" و،"وصید ووصائد"كـ".. فعیل"في " فعائل"ویحفظ :"؛ وقال٤٥٦-١/٤٥٥ بل ذكره أبو حیان في االرتشاف - ١٦

 .٢/٣٠٩األشموني ھنا ذكره المرادي قبلھ في مر 

 أ/٣١٧
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ـ قَرِ" و،٣"ضائجر" : أيضاً لنحو "لائعفَ"  أنّ ٢سهيلذكر يف الت  : ١الرابع ـ رب" و،"اءيثَ ـ " و"اءاكَ  ،٤"ءوالَجلُ
   ."ةرح" و،٨"ةنط"، و٧"ةضر" : ولنحو.٦ماهِي الم بعد ما زيدفذ ح إن٥ْ"ةيابِحز" و،"ىاربح"و

ه االطِّوظاهرهذه األلفاظَ فيما وازنَراد .   

وإن ما قيد "حبو ،"ىار "حابِززائديهما لالحترازِ  ٩ حبذف ثاين  "ةي  م١٠ن ذْ حف أو  ل الزفتقول عنـد    ،ينائد 
  . انتهى ".اىبزح" و،"ىاربح" : قلت فقطْاألولَ  حذفت وإنْ."بائزح" و،"رائبح" :حذفهما

  )اـ والْقَيس اتبع"ذْراُءـالع" و"راُءـصح"      ا ـجمعوالفَـعـالَـى ي الـعـوبِالْفَ( 

   . وانفراد وهلما اشتراك، بالفتح،ىالَعالفَ" و، بالكسر،"يالعالفَ"ة  الكثر١٢ أمثلة مجعِ من:١١أي

  : فيشتركان يف أنواعٍ

  . "ىارح وصارٍحاء وصرحص" : حنو، امساً"ءالَعفَ" األول

  . "ىقَالَ وعقٍالَى وعقَعلْ" : حنو، امساً"ىلَعفَ"اين والثّ

  . "ىارفَ وذَارٍفَى وذَرذفْ" : حنو، امساً"ىلَعف" الثّالث

فُ": ابعوالرىلَع"أفْ"ألنثى  ١٣ال ،فاً وصحنو،"لع : "حلَبى وحالٍبوح ىالَب" .  

   ".ىارذَ وعارٍذَاء وعرذْع" : حنو،فاً ألنثى وص"ءالَعفَ"واخلامس 

ـ " :اً ألنثى حنو  فص و "ءالَعفَ"  إالّ ،)اعب ات سيوالقَ(:  كما أشار إليه بقوله    ةٌها مقيس هذه كلُّ  ذْعفـإنّ  "اءر  
ه هنا اه كالمضت خبالف ما اقْ،١٤سهيل عليه يف الت كما نص، بل حمفوظان، فيهنيِيس مق غري"ىالَعالفَ" و"يالعالفَ"

    .قاس عليهما وال ي،"ىاره ومارٍهم" : قالوا،١٦"يرِمه" أيضاً يف مجع  ويشتركان.١٥ويف شرح الكافية
                                                

  .٢/٣٠٩ التنبیھ الرابع في مر - ١
٢٧٨-٢٧٧ - ٢.  
  ).جرض(انظر الصحاح واللسان . ضخم: رجٌل ُجراِئُض - ٣
 ).جلل(اللسان والتاج ، و٢/١٥٦) الءجلو(معجم البلدان   انظر. وھي أیضًا مدینة مشھورة بإفریقیة. قریة بناحیة فارس:َجُلوالء - ٤
  ).حزب(انظر اللسان والتاج . الَحزاِبَیُة من الرجال والَحمیر الَغِلیُظ - ٥
  ".المي حبارى وحزابیة، وھما الراء من حبارى، والباء من حزابیة: أي: "٤/١٦٠٧ في صب - ٦
 ).ضرر(انظر اللسان والتاج . َضرَُّة الَمْرَأِة امرَأُة َزْوِجھا - ٧
وانظر .  بفتح الطاء٤/١٦٠٧وضبطھا في صب . ضرب من التمر َأحمر شدید الحالوة:  وقیل.الواحدة من حزمة القصب:  بضم الطاء  الُطنَّة- ٨

 ). طنن(الصحاح واللسان 
  .من د" ثاني" سقطت - ٩
 ".عن:" في د، وط، وص- ١٠
 .٣١٠-٢/٣٠٩ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١١
  .١في ط" جمع" لیست - ١٢
 .من د" ال" سقطت - ١٣
٢٧٧-٢٧٦ - ١٤. 
٤/١٨٦٨ - ١٥. 
  ).مھر(اللسان والتاج انظر .  وِإبل َمْھِریَّة منسوبة ِإلیھم، وھم حّي عظیم،َمْھَرُة بن َحْیدان َأبو قبیلة - ١٦
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ـ   ."٥يقأْاملَ" و ،٤"ةقُوعر" و /،٣"ةالَسع" و ،٢"ةيرِحذْ" : يف حنو  ١ بالكسر "يالعالفَ" ينفردو وفيما ح ذف لُ أو 
   ".ىاربح" و،"ةوسنلَقَ" و،٩"بلَهنِية" و،٨"اةقَهوب" و،٧"ىعدولَ" و،٦"ىعفَرن" و،"حبنطَى" : حنو منهزائدي

ونديف ر "لَ"و ،"عشرين" و،"لأهلَيكَ" و،"ة١٠ وهي البيضة"ةكَي.   

 ،"ىركْس" : حنو"ىلَعفَ" وعلى ."انبضغَ" و،"انركْس" : حنو"نالَعفَ" على ف بالفتح يف وص"ىالَعفَ"وينفرد 
   ".ىبضغَ"و

ويبِطَ" :ظ يف حنو  فَحو ،١١"ح "يم"و،  "يمتطَ" و ،١٢"أيو ،١٣"راه "و ،"اةش "رـ  أُ الّـيت  وهي   ؛١٤"يسئ صيب 
١٥هارأس .  

  بفتحها، ويف غـريِ    "ىالَعفَ" على   ح راجِ "ىركْس" و ،"انركْس" : حنو  الفاء يف مجعِ   م بض "ىالَعفُ" واعلم أنَّ 
"ييمت"م قَ" : حنونو،"ميد "أس١٦"ريم ستغويف غريِ،ى به عنهن ذلك م ستغى عنهن .  

  : ١٧تنبيهات

 : قوله بعـد   ن م ١٨ادفَتسيه   وما بعدها ألن   "ةيرِذْح" : حنو ن م "يالعفَ" ما ينفرد به     ما مل يذكر هنا    إن :األول
) هِهـبشلَ والبِفَعقَٱوطوسيأيت بيانه ،)ان.فُ"ـ به أخلّ ولكنىالَع "-بض فلم يذكره-  الفاءم  .  

  .  وسيأيت،شديد بالت"يارِذَع" و،"يارِحص" : أيضاً"اءرذْع" و،"اءرحص" قالوا يف مجع :الثّاين

                                                
 .٢٧٧ الكالم التالي بتمامھ في التسھیل - ١
 ).حذر(انظر اللسان والتاج . القطعة الغلیظة من األرض:  الحذریة- ٢
 ).سعل(انظر الصحاح واللسان . صاخبة بذیة: وامرأة سعالة. أخبث الغیالن:  السعالة- ٣
 ).عرق(انظر اللسان والتاج . الدلو:  العرقوة- ٤
 ).مأق(انظر اللسان . والعرب كسرت ھذا الحرف في ھذه الكلمة. بفتح القاف"المأقى:"٢ في ط- ٥
  ).عفر( الصحاح واللسان انظر. شدیدة: ولبوة عفرنى. األسد:  العفرنى- ٦
 ).عدل(وانظر اللسان والتاج . ٤/٩٠) عدولى(انظر معجم البلدان .  الشجرة القدیمة الطویلة: والعدولى. قریة بالبحرین:  عدولى- ٧
 ).قھب(، والتاج )نصل(اللسان انظر . النصل العریض:  القھوباة- ٨
  ).بلھن( انظر الصحاح واللسان .یٍةھو في ُبَلْھِنَیٍة من العیش، أي سعٍة ورفاِھ: یقال - ٩
  ).كیك( انظر اللسان والتاج - ١٠
 ).حبط(انظر اللسان والقاموس . البعیر المنتفخ البطن من أكل الذرق:  الَحِبط- ١١
 ).أیم(انظر الصحاح واللسان .  األیم التي ال زوج لھا- ١٢
 ).طھر(صحاح واللسان انظر ال. منزه عنھا: طاھر من النجاسة، وطاھر من العیوب:  یقال- ١٣
، وكذا في النسخة الواقعة للدمامیني "وشاة، وتیس: "كذا في غالب نسخ الشارح، وفي بعض النسخ" وشاة، ورئیس: "قولھ: "٤/١٦٠٩ في صب - ١٤

ألف بعد الھاء والسین، ؛ بتیاسى: المعز أو إذا أتى علیھ سنة، وفي جمع تیس؛ وھو الذكر من الظبي وشواھى: یقال في جمع شاة: "ل؛ فقالمن التسھی
وشاة ]: "٣/٤٥٣المساعد [، وشرحھ البن عقیل ]٢٧٧[والذي رأیتھ في التسھیل . ملخّصًا. ھـ.ا". ھذا مقتضى كالم المصنف، ولم أقف على ذلك

لك أن صاحب القاموس لم ذویؤید . وال یبعد أن الصواب ھذا، وما عداه تحریف. ھـ.ا". ؛ والشاة الرئیس التي أصیب رأسھاىشیاه رآس: رئیس، قالوا
ا مانظر و". ھـ.ا". ى رأسھا من غنم رآسأصیب: وشاة رئیس:  ما نصھ)]رأس(في القاموس  [، في جمع شاة وتیس، وذكرى، وتیاسىشواھ: یذكر

   ). رأس( واللسان ،١٥/٢٠٠، والمخصص )رأس (الصحاح في یؤیده أیضًا
 .من د" وھي التي أصیب رأسھا:" سقط- ١٥
 .في د" أسیر" لیست - ١٦
  .٣١٢-٢/٣١١ التنبیھات في مر - ١٧
 ".مستفاٌد:" في د، وط، وص- ١٨

  
  

 ب/٣١٧
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 ؛قاس عليـه وظاً ال يفُح كان م وإنْ،ها وحنوِ"اءرحص" هو األصل يف مجع     - شديد بالت –" يالعفَ" :الثّالث
ـ   النكسارِ ني ياءً م بني الالَّ  الّيت ف األل بِلْقَبِ "يلالعفَ"ه على   عم فج ١"لالَعفَ" ":راءحص"  وزنَ ألنّ ا قبلـها،    م

 خفيـف هم آثـروا الت   نإم األوىل فيها، مث     دغَ وت ، ياءً –" اءرحص" يف حنو    الثّانية وهي   - التأنيث ألف   بِلْقَبِو
 ف حـذَ  ن وم .٢ وهذا هو الغالب   -  بالكسر –" يحارِالص" : قال الثّانيةَ ف حذَ ن فم .ينفحذفوا إحدى الياءَ  

   ٤.نوين عند الت احلذفن مملَس وقلب الياء ألفاً لت٣اءما فتح الر وإن-  بالفتح–" ىارحالص" :األوىل قال

)عاجـوـلْ فَعـاليغل يـيرِ ذ/سـ ن ب     ـجدـ ك٥َد"سـالْكُري"بتـ تـعِ الْعبر(  

 :، حنوبٍس ن جتديددة لغريِيد آخره ياء مشدزِ منيِ الع ساكنِ، وهو لثالثي"يالعفَ" ةر الكثْ أمثلة مجعِن م:أي
   .٦"ياكر وكَيكركُ"، و"ياسر وكَيسركُ"

   ".ياكرت" : فال يقال فيه،"يكرت" : حنو من)ددج...بسي ن ذريِلغ(: واحترز بقوله

ا  وأم"أناسي" فجمع  "إنإِ" ال   "انسِسنوأصله ؛"ي : "أناسني"،  ـ رِظَ" : كمـا قـالوا    ، ياءً ونَ فأبدلوا الن ان ب
   .٧"يابِروظَ

  .٨هاقوط به قبل سى مشعورٍ على معناللة الد وبقاُء، الياءقوط سد جواز املتجدبِس النوعالمةُ

  : تنبيهات

اً يِسن م سب الن  يصري ى استعمال ما هي فيه حت      يكثر م ثُ ،ب احلقيقي س يف األصل للن    الياءُ  قد تكونُ  :٩األول
ِسأو كاملني،في عاممعاملةَل االسم ما ليس م سوباً، كقوهلم يف ن"مرِهي:" "مارِهوأصله"ي ،:البعري إىل  املنسوب 

مهقبيلة - ةر ثُ كَ مثّ- اليمن ١٠مناستعمالُر ه حتيبِجِى صار امساً للنم ١١ اإلبلن.  

 : يف حنو  ظُفَحه ي ، وأن "اي وحوالَ ،"اءبوقُ" و ،"اءبلْع" : أيضاً لنحو   هذا اجلمع   أنّ ١٣سهيلذكر يف الت  : ١٢الثّاين
"صحو،"اءر "ذْعو،"اءر "رِظَ" و،"سانإنانب" .  

                                                
  .١/٣٠، وشرح الشافیة للرضي ٢/٤١١انظر األصول . فعالء" صحراء" والمشھور أن وزن - ١
 .من د" وھذا ھو الغالب" سقط - ٢
 ".الیاء:" في د- ٣
 ".انتھى" في د زیادة - ٤
، ثم ألحق "بصرة"مثًال كان أصلھ " بصرّي"ُأدخل في الكلمة بعد أن لم یكن ، فصار فیھا جدیدًا، فـ: د أيومعنى كونھ ُجّد: "١٩٨-٧/١٩٧ في شا - ٥

  ". بھ أداة النسب تجدیدًا لمعناه، فصار موجودًا فیھما بعد أن لم یكن
 ).كرك(انظر اللسان والتاج . ضرب من الطیور:  الكركي- ٦
. منتنة الریح القوائم ةدابة صغیر:  والظربان.من د" بيارظ...وأما أناسي"سقط و. ٣١٤-٢/٣١٣، ومر ١٨٧٠-٤/١٨٦٩انظر شرح الكافیة  - ٧

  ).ظرب(انظر اللسان والتاج 
  .٢/٣١٢ انظر مر - ٨
 .٢/٣١٢ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ٩
 ".قبیلة بالیمن:" في د، وط، وص- ١٠
  ).مھر( انظر اللسان - ١١
 .٣١٣-٢/٣١٢ انظر مر - ١٢
٢٧٧ - ١٣.  

 أ/٣١٨
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   . بههبيق والشحلْ املُ واملزيد فيه غريِد ارالثي الثُّظم من أمثلة تكسريِه يف النهذا آخر ما ذكر: ١الثّالث

 ومجلة األبنية للكثْ  املوضوعة رة  منها أح د وع شأربعةَ ٢ وزاد يف الكافية   . بناءً ونَر  أبنية  :"فَ" و ،"ىالَفُعيلع"، 
   :"ىلَعف" و،"الفُع"و

فُ"ا  أمفنحو"ىالَع : "كَسىار"،وهو لو صفَ" على ففَ" و"نالَعىلَع"،وقد تقد م ذكرـ ه ه وأن رجح علـى  ي
   .نيفَصين الوذَ يف ه-  بالفتح-" ىالَعفَ"

فَ"ا  وأمفُ" و "يلعالع" بض حنو ، الفاءِ م : "مجع   "يدبِع "عظُ" و ،"دبمجع   /"ارؤ "٣"رئْظ،  ذكر  . ففيهما خالف 
٤همبعض هما امسا مجعٍ   أن  حيح على الص.   ٥سهيل وقال يف الت: "األصح اهم أن كِّ ذُ  فإنْ ، ال امسا مجعٍ   اال تكسريٍ ثَ مر 

   .هكما سيأيت بيان ". ال مجععٍم ج فهو اسم"يلعفَ"

ا  وأم"فىلَع"  فلم ي س٦]يف[ ع مجعاً إالَّ  م "حمجع  "ىلَج "حو،٧"لج "ظررِظَ" مجع "ىب٨"انب.ابـنِ  ومذهب  
الس٩اجرأن ال مجع مجعٍه اسم  .١٠وقال األصمعي :"احلاحلَ" يف  لغةٌ"ىلَجلج."   

 وهو ١٣. مجعه اسم أن١٢ ومذهب سيبويه. تكسريٍ مجع"بحص" و،"بكْر" : حنو إىل أن١١ّوذهب األخفش
الص؛حيحألن ه يصغره على لفظ.   

اء وذهبكلَّ  إىل أنّ  ١٤الفر  ما له واحد موافق اللَّلِ يف أص فثَ" : حنو،ظمر وثارم"،ولـيس  . تكـسريٍ  مجع 
  .١٥بصحيح

  

  
                                                

  .٣١٦-٢/٣١٤ انظر مر - ١
  .١٨٨٣-١٨٦٧، ٤/١٨٤٥ شرح الكافیة - ٢
  ).ظأر(انظر اللسان والتاج .  الذكُر واُألنثى في ذلك سواء. المْرِضعُة لھ من الناس واِإلبل، العاطفُة على غیر ولدھا:الظِّْئُر - ٣
 في "رخال"ـ ك،"لِعَف"، و"رْئِظ"في  "ؤارُظ"ـ ك،"لْعِف"ن جمع  من أبنیة الجموع، خالفا لغیره، لكن قیاسھ عنده أن یكو"عالُف"عند سیبویھ  - ٤
 .٢/٣١٤، ومر ١/١٣٩االرتشاف انظر  و ." ھو اسم الجمع سیبویھوعند غیر: "٢/٢٠٧شرح الشافیة للرضي في  و.٢/١٩٩انظر الكتاب  ".لِخَر"
٢٧٤ - ٥. 
 . زیادة من د، وط، وص- ٦
  ).جلح(انظر الصحاح واللسان . طائر:  الَحَجل- ٧
 .١٧٤، ١٠٤انظر تكملة الفارسي . مفردًا وجمعًا" دفلى" وثمة بناء ثالث، وھو - ٨
  .٣/٣٦٠، والھمع ٢/٣١٥ انظر مذھب ابن السراج في مر - ٩
 واألصمعي ھو عبد الملك بن ُقریب بن علي بن أصمع الباھلي، .٣/٣٦٠، والھمع ٢/٣١٥، ومر ١/٤٤٣ انظر قول األصمعي في االرتشاف - ١٠

ما رأینا أحدًا : قال عنھ االخفش. ومولده ووفاتھ في البصرة.نسبتھ إلى جده أصمع. سعید، راویة العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدانأبو 
، و )بلإلا: (وتصانیفھ كثیرة منھا. كان أتقن القوم للغة، وأعلمھم بالشعر، وأحضرھم حفظًا: وقال أبو الطیب اللغوي. أعلم بالشعر من األصمعي

  .٤/١٦٢، واألعالم ٢/١١٢، وبغیة الوعاة ١٨٨انظر البلغة . ھـ٢١٦: في سنة وفاتھ اختالف، وقیل. ، وغیرھا)الفرق(، و)نسان خلق اإل(
 .٢/٣١٥، ومر ١/٤٨٠، واالرتشاف ٢/٢٠٣، وشرح الشافیة للرضي ١٤/١٢٠ انظر مذھب األخفش في المخصص - ١١
  .٢/٢٠٣ الكتاب - ١٢
  .من د" اسم جمع....األصمعيوقال :" سقط - ١٣
 .٢/٣١٦مر و ،٢٦٧ التسھیل فيأیضًا انظر مذھب الفراء و. ٢/٣٢ معاني القرآن للفراء - ١٤
 .من د" بصحیح...وذھب الفراء:" سقط- ١٥

ب/٣١٨
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 ]ـبِفَوـعـالشهِــلَ وـب ٱهطا ـقَـن        مي جـفالثَّـعِ م ققَـا فَوتار ىـالَثَة  

 غَي نـمـرِ مضىـا م اسمخ نميـو         ـجاآلخ دـران بِـر ـفـالْقاسـي[  

ـ  و "لالعفَ" ةر مجع الكثْ   أمثلة  من :١أي )ثَة ارتقَى في جمعِ ما فَوق الثَّالَ    ...وبِفَعاللَ وشبهِه انطقَا  (  شبهه. 
ـ بِواملراد)شهِبه(ما مياثله يف الع حنو، خالفه يف الوزن وإنْ،ة واهليئةد : "فَمفَ" و،"لاعيلاع" .  

فَ"ا أمعلال"في جمعليه كلُّع ه على ثالثة أصولُ ما زادت .  

وأم ا شبه ه فيجمعليه كلُّ  ع  ثالثي  إالّ  مزيد  ى (:ه بقوله ما أخرجضا مرِ مغَي نكُ" وهو باب :أي) مبىر"، 
  .  هذا البناءه على غريِ تكسريا استقرمها م وحنوِ،"لامكَ" و،"امٍر" و،"اءرمح" و،"رمأح" و،"ىركْس"و

  .  وما زاد عليهاعيبالر) ما فَوق الثَّالَثَة( :٢ومشل قوله

أم ا الربفإنْ اعي   كان جمر  داً جمفَ" على   ععحنو،"لال : "جفَعر وجعـ زِ"، و"راف رِبـ ج وز ـ "، و٣"جارِب بن ثُر
وبرو٤"ناث ،"سطْبر وسبو٥"راط ،"جحدب وجح٦"باد.   

ف ريص"، و "راهور وج هوج" : حنو ه لإلحلاقِ يادت كانت ز   سواءً ،"لالعفَ" هب على ش  عم ج  كان بزيادة  وإنْ
وصو ٧"فارِي ،"قَلْع إِ" :ه حنو  لغريِ ٨و أ ،"القٍى وعصع وأَ بو "عابِص ،"مجِس د ومو /،"داجِس "لَّس الَم وسما  "مل ،

مل يكنم مم استثناؤها تقد .  

وأما اخلماسيفهو أيضاً إم ا جمردوإم نْ فإ؛ا بزيادةكان م جي (:داً فقد أشار إليه بقولهراسمخ نمو... درج
ـ  )من خماسي ( و ،)فان(ـ ل مدقَ م  مفعولٌ )راآلخ( :)اآلخر انف بِالْقياس   ـ  متعلِّ ـ (ـق بِ انوكـذلك   )ف ،

 بـذلك إىل بنـاء      لَ لتتوص ؛اساًه قي د عند مجع   ار  اخلماسي ن م - ه احذفْ : أي - ر اآلخ ف ان : أي ).بالقياسِ(
  . ٩"نارِوخ" ":قنروخ"، ويف "دازِرفَ" ":قدزرفَ"، ويف "جارِفَس" ":لجرفَس"، فتقول يف "لالعفَ"

  

                                                
 .٣١٧-٢/٣١٦ الشرح اآلتي في مر - ١
  .في د" قولھ" لیست - ٢
 ).زبرج(انظر الصحاح واللسان . الزینة والجوھر: وقیل. الذھب:  والزبرج.وھو تصحیف". زیرج وزیارج:"١ في ط- ٣
  ).برثن(انظر الصحاح واللسان .  والمخلب ظفر البرثن.الَبراِثُن من السباع والَطیر بمنزلة األصابع من اإلنسان - ٤
  ).سبطر(انظر اللسان والتاج . راٌت سریعةَجَمٌل ِسَبْطر وجمال ِسَبْطو . الماضي: والسَِّبْطُر. والشِّدَِّةُر من َنْعِت اَألسد بالَمضاءالسَِّبْط - ٥
انظر اللسان والتاج . قصیر:  ورجل َجحدب. أشار إلى صحة اللفظین مع اختالف المعنى٤/١٦١٣وفي صب ". ْخدب وجخادبُج:"٢ في ط- ٦
 ).جحدب(
 ).صرف(انظر اللسان والتاج . النّقاُد من الُمصارفِة وھو التََّصرُِّف:  الصیرف- ٧
  ". أم:"، وص في د، وط- ٨
 .ھو تحریف". خوارق:"١ في ط- ٩

 أ/٣١٩
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 اخلامس، وإىل ذلـك اإلشـارة   ه وإبقاُءفُ حذْجاً جازرخظاً أو مائد لفْ شبيهاً بالز اخلماسيع كان رابِ  إنْ مثّ
  : بقوله

  )ددـم الْعـه تـا بِـذَف دونَ مـيح        د ـد قَـبِيه بِاملَزِيــع الْشـرابِـوال(

   .يادة حروف الز منونَ الن، فإنَّ"قنروخ"ائد لفظاً  بالزه شبيهع ما رابِ مثالُ. دون اخلامسِ:١أي

   .يادة حروف الزن وهي م،اء التجِرخ مال من الد، فإنّ"قدزرفَ"رجاً خائد م بالزه شبيه ما رابعومثالُ

وقـال  . ٢ سيبويه، وهذا مذهب   أجود "دازِرفَ" و ،"نارِوخ" ، لكن "قازِرق وفَ ارِوخ" : فيهما  تقولَ فلك أنْ 
٣داملرب:  اخلامس، و  حذف يف مثل هذا إالّ     ال ي "خفَ" و ،"قارِووأجاز ال  . غلطٌ "قازِرحذْ ٤ون واألخفش كوفي ف 

الثّالث،كأن هم رفيقولون،ه حملَّ ألف اجلمع حتلُّ ألنّ؛ه أسهلأو : "خفَ" و،"قانِورقاد" .  

وأم ا اخلماسي بزيادة  فإن  ه يذَحف زائ د راً كانَ ه آخ  أو غري  ر، حنو آخ" :سطْبـ ىر وس بـ "، و"راط  سكَودفَ
  :  كما أشار إليه بقوله،"جارِحودج رِحدم"، و٥"ساكدوفَ

]ائزـوالْع ـدبي الرـادفْهذي احاع ـلَ        اـمي نـملَي اللَّـ إثْاًـك هـرمتاـذْ خ[  

)   فْهذي احاعبي الرادالْع دائزو (أي:  احذف زائد  م اوِج ز الر٦باعي) ان  ...ملَي كي ا  اًلَم هـا   إثْرمتللَّذْ خ (
  اخلماسيف زائدحذَما ي  إن :٧ أي . هو اخلرب  ف ظر )هرإثْ(، و )امتخ( /هتلَ وص وهو مبتدأٌ ،  "الّذي" يف    لغةٌ )ذْاللَّ(

  إذا مل يكن حر ف ل نٍي  كما رأيت، فإنْ   ،ر قبل اآلخ     كان كذلك مل ي ذَحف،  بل ي جفَ"ع على   معه وحنـوِ  "يلال، 
   ".يلادنيل وقَدنق"، و"يساطراس وقَطَرق"، و"ريافصر وعوفُصع" :حنو

 منـه  فذ حعمه إذا ج، فهذا وحنوه مخسةٌ ا أصولُ م م "ىرثَعبقَ" :حنو) وزائد الْعادي الرباعي  ( :هومشل قولُ 
حرفانالز ائدوخامس قَ" :ول، فتقول فيه األصبثاع".  

ـ  م  غري ه حركةٌ ل، وما قبلَ   كما مثَّ  ةٌس جمانِ  ما قبله حركةٌ   )اًنيلَ( : قوله ومشل  ،٨"غُرنيـق " : حنـو  ،ةسجانِ
  . "يسادرفَ" و،"يقانِرغَ" : فتقول فيهما؛٩"سودرف"و

                                                
  .٢/٣١٧، ومر ٤٦٣-١/٤٦٢ انظر االرتشاف - ١
  .٢/٢١١ الكتاب - ٢
  ".لیس بالجید: "، بل قال"غلط" ولیس لفظھ فیھ .٢/٢٣٠ المقتضب - ٣
  .٣/٤٦٦، والمساعد ٢/٣١٧مر ، و١/٤٦٣، واالرتشاف ٢٧٩ انظر مذھب الكوفیین واألخفش في التسھیل - ٤
 ).فدكس(انظر اللسان والتاج .  الغِلیظ الجافي: وقیل. الشدید:الَفَدْوَكُس - ٥
 .١من ط" الرباعي...وزائد العادي" سقط - ٦
 .٣١٩-٢/٣١٨ انظر مر - ٧
  ).غرنق( انظر الصحاح واللسان .من طیر الماء طویل العنق الُغْرَنْیُق - ٨
 ).فردس(انظر الصحاح واللسان . البستان: لِفْرَدْوُس ا- ٩

ب/٣١٩
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  وخرج عن ذلك ما حترك فيه حرفكَ" : حنو،ةلَّ العنهو،١"رو "بهفإنّ،٢"خي حر فلَّ العةيـاءً ب لَقْ فيه ال ي 
بل يكَ" : فتقول،فذَحنو،"راه "هبألنّ؛"خائ حر العلَّف ةليس حر حينئذ فل ني.   

 ها ليست ألن؛٣ بقلب األلف"يداقنم" و،"رياتخم" :ه ال يقال فيهما فإن"ادقَنم" و،"ارتخم" :وخرج أيضاً حنو
   .قبا سم ل"داقنم" و،"٤راتخم" :قال في؛لٍ أصة عنب بل منقل،زائدةً

 )الْسـوالتو نـيكَـا م عٍ"ـندتسبِـإذْ بِ        أَزِلْ"مـنمقَـا الْجـعِ بمـاهخلّـا م(  

ـ و، ت "يلالعفَ" و ،"لالعفَ" :، ومها مثايل اجلمعِ  بقاؤه بِ   ما خيلّ  وائد الز ن م ه إذا كان يف االسمِ     أن :٥يعين لَص 
   .هفليهما حبذْإ

ـ " فتقول يف ؛ظفْ يف املعىن أو اللَّةٌزي ما له ميقب أُ بعضٍ وإبقاِء بعضٍ فني حبذْ  املثالَ  أحد ى تأت فإنْ مستعٍد:" 
"ماعٍد"  نيِ حبذف الس بِ مها خيلّ  بقاءَ  ألنّ ؛ معاً اِء والت بنية وأُ عِ اجلم ،بقيت ألنّ  امليم   زِ هلا ماملعـىن عليهمـا      يف ةًي 
  .  واألفعالِ يف األمساِءانادزهما ي فإن،هما خبالف، باألمساِءصى خمت زيادا ملعن٦كونبِ

 يف  ةٌيزِ هلا م  اَء الت  ألنّ ؛ على سينه   بالبقاءِ "اجرختاس"  تاءَ رثؤ فت /،"يجارِخت" ":اجرختاس"وكذلك تقول يف    
  خبالف،"يلاثمت"ـ كَ  يف الكالمِ   موجود "يلاعفَت"  ألنّ ؛ظريها ال خيرج إىل عدم الن      بقاءَ  ألنّ ؛نيِ على الس  ظفْاللَّ

السني فإنها ال تزادرِفْها، فلو أُ وحددلقيلَ بالبقاِءت : "سيجارِخ"،؛ له وال نظريه ليس يف الكالم  ألن"فَسيلاع" .  

ومناملزي فْ اللَّةظيقولك يف مجع  أيضاًة "مر٧"يسرِم: "ميسارِر"امليم وإبقاِء حبذف ألنّ؛ اء الرذلك ال ي جل ه
 االسمِ نُمعه كو  ثالثي   لِاً يف األص،  ولو حذفت  اَء الر وأبقي ت امليم  فقلت : "مريسام" ألو كون االسمِ  هم  ر اً باعي
ليف األص،فَ"ه  وأنعفَ" ال "يلالعيلاف".   

 ]يامللَـوأَو ـمـى مس ـنبِالب اهاـقَـو        ثْلُهـا مالـيو ـزمالْهقَـا وــبإنْ س[  

 فيه إذا كان     وهذا ال خالف   ،يادة الز ف أحر نه م  على غريِ  ةي املزِ ا له من  مل) وامليم أَولَى من سواه بِالبقَا    (
ثاين الزائدين غريلْ مـ ك،قٍحنون "مطَنفتقول يف مجعه"قل ،: "طَمقال"حبذف الن وإبقاء امليمون  .  

                                                
  ).كنھر(انظر اللسان والقاموس . والعظیم من الرجال. المتراكم من السحاب.  الكنھور- ١
 ).ھبخ(انظر اللسان والتاج . الوادي العظیم، أو النھر العظیم: والھبّیخ. والجاریة ھبّیخة. الغالم الممتلئ:  الھبّیخ- ٢
 ".یاء: "في د، وط، وص زیادة - ٣
 .فتصحیوھو ". مخایر:"١ في ط- ٤
  .٣٢١-٢/٣١٩ انظر مر - ٥
 ".لكون:" في ط، وص- ٦
  ).مرس(انظر اللسان والتاج . الشدید:  المرمریس- ٧

 أ/٣٢٠
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أم  ا إذا كان ثاين الزائدلْين مكسني ،قاًح "قْمعفيقال٢ فكذلك عند سيبويه١"سِسن ،: "قَموخـالف  ".ساع 
٣داملربامليم وأبقى امللْ فحذف حق؛ني وهو السألن قَ" :، فيقاللَه يضاهي األصع٤"سياس .ورجحسيبويه  مذهب 
  .٥ى بالبقاء فكانت أولَ االسمى خيص وهي ملعن،رة مصد امليمبأنّ

  : ٦تنبيه

  ال يعين باألولوي   ة هنا رجحان أحد   فيما ذُ   امليمِ  إبقاءَ  ألنّ ؛مهاوازِ األمرين مع ج كر م تعين لكونه  ى فـال   لَ أو
يع٧. عنهلُد  

 )  ثْلُها ماليو زمالْهقَا  (،ى بالبقاءِ هما أولَ  يف كونِ   امليمِ  مثلُ :أي) وبأي) إن س: تصد ـ ألَ"ا كمـا يف   ر ندد"، 
 عٍ يف موض/همامها وألنرِ لتصد؛ والياِء اهلمزةون وإبقاِء حبذف الن"دالَي" و،"دالَأَ: " فتقول يف مجعهما،٨"ددنلَي"و

فيه يقعان الَّدىني على معن،خبالف الن ون فإنال تدلُّعٍها يف موض فيه على معن ٩الًى أص .  

  : ١٠تنبيه

  ١١.ة املعنوية املزينل املذكورة مثُ امليم والياء واهلمز يف املُإبقاُء

]اح اواَء الَ الْوالْيـو فنْٱذتعمج  ـكَ       اـم"يـحبـزكْ "ونح وـفَهممتاـ ح[  

 : فتقول ،)فَهو حكْم حتما   (،١٣"وسمطَيع"و) ١٢"حيزبون"ـكَ...ما  جمعت والْياَء الَ الْواو احذف إنْ    (
"حابِزو،"ني "طَعحبذف الياء وإبقاء الواوِ"يسام ،لَقْ فتما قبلها النكسارِ ياًءب  .  

ما أُ وإنوثرت الياءَ ك ألنّ  يف ذل   بالبقاءِ  الواو   إذا ح فَذ فُى حذْ ت أغن ها عحذْ ن ؛ الواوِ ف قبل  ١٤ها رابعة  لبقائ 
اآلخ فْر فيا ما فُ   ١٥لع ل بواو   ع"عورفُص"  ولو ح ،فَذت الواو  أو  الً مل يفُ حذْنِغها عحذْن ؛ الياءفها ليست  ألن

عٍيف موضي ؤمنها من١٦ احلذف.   

                                                
انظر اللسان . یأبى أن ُیضام: ورجل مقعنسس.  وجمل ُمْقَعْنِسٌس یمتنع َأن ُیقاد. المتَأخر: وقیل. الشدید: والُمْقَعنِسُس. ُمْقَعْنِسس:كل ممتنع یقال ل- ١

 ).قعنس( و،)قعس(والتاج 
  .٢/١١٢ الكتاب - ٢
  .٢/٢٣٥ المقتضب - ٣
وفي بعضھا بیاء على لغة من . قعاسس كذا في بعض النسخ بال یاء بین السینین، وھو األشھر:"٤/١٦١٨وفي صب ". قعاسس:" في ط، وص- ٤

  ".یعوضھا عما حذف
 .٢/٣٢٠، ومر ٤/١٨٨١ انظر شرح الكافیة - ٥
 .٢/٣٢٠ التنبیھ بتمامھ في مر - ٦
 ".انتھى" في د زیادة - ٧
  ).لدد( انظر اللسان والتاج .، شدید الخصومة َخِصٌم:رجٌل َیَلْنَدٌد وَأَلْنَدٌد، أي - ٨
  .٤/١٨٧٨ انظر شرح الكافیة - ٩
  .٢/٣٢٠ التنبیھ في مر - ١٠
 ".انتھى" في د زیادة - ١١
  ).حزبن(انظر اللسان والتاج . لق السیئة الُخ:َحیَزبونوال.  َشْھمة َحدیدة: وناقة َحیَزبون. العجوز من النساء:الَحْیَزبوُن - ١٢
 ).عطمس( انظر الصحاح واللسان .التامَُّة الَخلق، وكذلك من اإلبل: الَعْیَطموُس من النساء - ١٣
  ".ببقائھا تابعة:" في د- ١٤
 ".فُفِعل:" في د- ١٥
  .٢/٣٢١، ومر ١٨٧٩-٤/١٨٧٨ انظر شرح الكافیة - ١٦

ب/٣٢٠
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 ]خـوـيي زوا فرـائ يد"ىــسدنكُ       "رـوـلِّ مـا ضـاهىـالْ"ـكَ اهدلَنع"[  

)    يدائي زوا فريخى"ودنر١"س( – ومها : ونُ الن واألل ف -)   اهاها ضكُلِّ مـ  :أي) و ش ابـ   ه ه يف تضنِم 
زيادني إلحلاق الثُّ  تالثي ى"ـكَ (، باخلماسيدلَناحلَ"و) ٢"العبو ،"ىطَن "فَالعرفلك أنْ  "ىن ، ت حذما قبل األلف    ف 

 وتبقى األلف لَقْ فتفتقول ؛ ياءً ب : "سرو ،"اد "الَعو ،"د "حبو ،"اط "ـ " : فتقول ؛، ولك عكسه  "ارٍفَع سدانِر"، 
   ".نارِفَع" و،"طانِبح" و،"دنِالَع"و

وإن ما خي   روا يف هذين الزائد ين لثبوت ؛ بينهما كافؤِ الت الثُّ يدا معاً إلحلاقِ  هما زِ  ألن الثي باخلماسي ،  زِ فال مةَي 
ألحد٣رمها على اآلخ.  

  : ٤خامتة

تتضممسائلَن  :  

 ":قلطَنم" و ،"لجرفَس" فتقول يف    ؛داًالً كان أو زائ    أص ،فذا ح م م فر قبل الطَّ   ياءٍ  تعويض  جيوز :األوىل
"و،"يجارِفَس "طَميقال"وقد ذكر ،لَ هذا أوكما سيأيتصغريِ الت .  

ـ م م نها م  وحذفَ "لاعفَم"ل  اثم يف م   الياءِ  زيادةَ ٥ونأجاز الكوفي : الثّانية ل  اث"فَم؛"يـل اع/ يـزون يف   جِ في
"جعراف:" "جعويف   ،"رياف "عصرياف:" "عصراف"  وهذا عند ، وجعلو.  يف الكالم  هم جائز ا مل ناألو :﴿لَوى قَلْ أَ و
معاذير١٥: ٧٥القيامةسورة  [﴾ه[. ومالثّاين ن :﴿وعنده فَ ماتح الغ بِي﴾]  ـ   قَ ووافَ .]٥٩: ٦األنعامسورة علـى   ٦سهيلهم يف الت 

  :٧ذوذاً كقوله ش إالّ"يلاعوفَ" : فال يقال فيه"لاعوفَ"ى نثْ واست،جواز األمرين

  لُـا النبـرقُهـض الَ يخـوابِيغُ بِيـس]         ها أُسـود ضارِيات لَبوسهمعلَي[ – ٢٦٦

ومذهبالياء يف مثل  زيادةَ أن٨َّني البصري "فَمها يف مثلِ وحذفَ"لاع "فَمال جيوز إال٩َّ"يلاع رورة للض .  

 :مـال تني مـن اجل    فكما يقـال يف مجـاع      ،هتينِثْإىل ت  كما تدعو     اجلمعِ  إىل مجعِ  قد تدعو احلاجةُ  : الثّالثة
  . "تاالَمجِ" :اتاعم كذلك يقال يف ج،"ناالَمجِ"

                                                
  ).سرند(انظر اللسان والتاج . الجريء على َأمره ال َیْفَرق من شيءالقوي  :السَرْندى و. الشدید:السَرْندى - ١
  ).دعل(والقاموس  )علند ( انظر اللسان.شجر لھ شوك:  والعلندى.الَعَلْندى الَبِعیر الضخم الطویل - ٢
 .١٨٧٧-٤/١٨٧٦ انظر شرح الكافیة - ٣
 .٣٢٨-٢/٣٢٢ أغلب الخاتمة في مر - ٤
  .٣/٣٧٠، والھمع ٢/٣٢٢، ومر ١/٤٦٥ة الكوفیین في االرتشاف  انظر إجاز- ٥
٢٧٩ - ٦. 
المقاصد الشاھد لزھیر في  و.وال شاھد فیھ على ھصه الروایة" سوابغ بیض: " بروایة١٨لزھیر بن أبي سلمى في دیوانھ  البیت من الطویل، - ٧
 .اعتادت القتال واجترأت علیھ: اتوضاری. على الخیل أسود: المراد و.٧/٢٩٠، وشا ٢/٣٢٣ورد في مر . ٣/٣٧٠ وھو بال نسبة في الھمع .٤/٥٣٣
  . أنھا مصقولة"بیض"بقولھ یرید و. دروعھم كاملة واسعة: سوابیغلبوسھم و

  .سوابغ: والقیاس. للضرورة" فواعیل"على وزن " سابغة"جمعًا لـ " سوابیغ"سوابیغ، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد
 .٣/٣٧٠، والھمع ٢/٣٢٣، ومر ١/٤٦٥یین في االرتشاف  انظر مذھب البصر- ٨
 .وھو خطأ". زیادة الیاء في مثل مفاعیل وحذفھا في مثل مفاعل:" في د- ٩

 أ/٣٢١
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، "دابِأع" ":دبعأَ"ه، كقوهلم يف ريِِس مبثل تكْرسكَ في  اآلحاد نه م لُاكشي  إىل ما  رظ ن رٍسكَ تكسري م  دصوإذا قُ 
ار صإع" و ،١"دارِة وأج درِأج" و ،"داوِد وأس وسأَ"ـهوها ب ، شب "لياوِأقَ" ":الوأقْ"  ، ويف "حالأس" ":ةحلسأَ"ويف  
وأعرياص" .  

  . "نياحرس" و،"نيالطس"ـ تشبيهاً ب،"نيابِرغَ" ":انبرغ"، ويف "ينارِصم" :٢"انرصم"وقالوا يف 

  وما كان ماجلموع على زِ   ن نة "فَمأو   "لاع "فَميلاع" مل ي جز؛ه تكسريألن ه ال نظريله يف اآلحاد في ـ ح ل م
 أو باأللف ."ونناميأَ" :٣"نامأي"، ويف "ونساكون" ":ساكون" كقوهلم يف ،ون والن بالواوِعمج يه قد ولكن.هعلي
كقوهلم يف    ،اءوالت "حد٤"دائ: "حدائويف   ،"اتد "صوباح:" ص واح٥، ومنه احلديث  "اتب :"ـ إن ـ  نكُ ألن تن 
وصاحبي اتوسف".  

ـ  وذَ" :يل فيه ل ق قَع أمساء ما ال ي     من "ابن" أو   "ذو"ه  ر ما صد  عمد ج صإذا قُ : الرابعة ـ ب" و ،"ذاات كَ ات ن
 يف ذلك   وال فرق . "سرات ع نب" ":سرابن ع " ويف مجع    /،"ةدعات القَ وذَ" ":ةدعي القَ ذ" فيقال يف مجع     ؛"ذاكَ

 مِلَ عنين مأ ثاين اجلز بينهما أنّقوالفر. "ىابن آو"ـم كلَ وبني الع،"ونب لَابنِ"ـ ك،ملَ الع  اجلنس غريِ  بني اسمِ 
  .  اجلنس اسمِ خبالف"أل" ال يقبل اجلنسِ

 ؛جموعـاً  م"ذو" إليـه   يضاف إىل ذلك بأنْلَصو ت"هرح نقرب"ـ ك مجلة من  منقولٍ مٍلَ ع د مجع صوإذا قُ 
   ."هرح نقرا بوما ذَه" :ةينِثْ، ويف الت"هرح نقر ب٦وو ذَمه" :فيقال

هذا املركَّ ٨ يف  اجلملةَ ٧ساويوي دون إضافَب ةفيقال؛حيح على الص : "ذَهذان ـ "، و"يبويهوا س ذَِءؤالَه و و
و"يبويهس ،"ما ذَهوا مو"برِكَ ديع ،"م ذَهوو معبرِكَ يد" .  

 نِوما صباجلُ ع لَم ة املسم  ا ي ىصنثَ باملُ عموعِ نى وا  على ح دإذا ثُ  ٩ه نيا أو جمفيقال يف تثنية ؛اع "ـ ز ديني" 
مسى به م :"هذَ ذان و ا زديني"،  لْكَ"قال يف تثنية     كما يبي احلَ ت١٠"ادد :"هاتذَ ان ولْا كَ اتبتني" .قال يف اجلمع  وي: 
  . سق وعلى هذا فَ".نيتبلْ كَاتوذَ" و،"دينيو زوذَ"

  .  ولفظيمعنوي: نيجه ون ميع اجلمسِ اجلن واسمِ اجلمعِ واسمِ بني اجلمعِقالفر: اخلامسة
                                                

مفرد، ولم أقف " أجردة"مقتضى كالمھ أن : "٤/١٦٢١في صب  و".الَجَرُد من اَألرض ما ال ُیْنِبُت والجمع اَألجارُد):" جرد(في اللسان، والتاج  - ١
  ". والظاھر أنھ جمع جراد أو جرید.علیھ

 ).مصر(انظر اللسان والتاج .  والجمع ُمصران. المعي:  المصیر- ٢
 ).یمن(انظر اللسان والتاج .  والجمع َأیاِمُن. مبارك َمْیُموٌن:رجل َأْیَمُن - ٣
  ).حدد(انظر اللسان والتاج .  جمع حدیدة؛ وھي القطعة من الحدید- ٤
، t، باب مناقب أبي بكر ٣٦٧٢وفي سنن الترمذي برقم . ، باب االئتمام باإلمام یصلي قاعدًا، كتاب اإلمامة٨٣٣سائي برقم  الحدیث في سنن الن- ٥

 .كتاب المناقب
 .وھو خطأ". ذو:"١ في ط- ٦
 ".تستوي:" في د- ٧
  .٢في ط" في" لیست - ٨
 ".أي مسمى بھما: "٤/١٦٢٢ في صب - ٩
  ).كلب( انظر الصحاح واللسان .اد الحدید الُمْحمىما یأخذ بھ الحدَّ: الَكْلبتان - ١٠

ب/٣٢١
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ا املعنوي فهو أنّأماالسم الدالّ على أكثر م ني اثنن:   

موعِ   يكونَ ا أنْ إم ًموضوعا  اآلحاد  تما عة تكرارِ  عليها داللةَ   داال  بالعطْ  الواحد ـ  .ف يكـونَ  ا أنْ  وإم  
ى غلْ م موضوعاً للحقيقة يكونَا أنْ وإم.اهمس م أجزاِءة على مجلَد املفر عليها داللةَ داال اآلحاد موضوعاً موعِ 

الفرفيه اعتبار دية.   

لُفاألو  هو اجلم وسواءً ،ع    كان له واحد  م ن لفظ  ه مستعـ  لٌم ـ رِ"ـ ك ـ أُ" و ،"الج ودس"،    أم مل يكـن  
  . ١"يلابِأب"ـك

ـ   أم مل يكن   "بحص" و ،"بكْر"ـه ك  لفظ ن م  كان له واحد    سواءً  اجلمعِ اين هو اسم  والثّ ـ "ـ ك  ،"موقَ
  . "طهر"و

ـ ت" : حنو ،اء غالباً  بالت هد ويفرق بينه وبني واح    ،ي اجلمع سِ اجلن الث هو اسم  والثّ م ـ ر وت مـ "، و "ةر جزو/ 
وجوكَ"، و "ةزم وكَ للةم".  ورمبا ع الكَ" :س حنو كاجلَ" و "ءم٢"ءب الكَ" و ،د للواحاجلَ" و ،"ةأَمـ  "ةأَب . سن للجِ

٣هموبعضكَ" ةد يقول للواحكَ" وللجنس ،"ةأَمعلى القياس"ءم .ه بياِء وقد يفرق بينه وبني واحدالن حنو،بِس : 
"رووم ورمزَِ"، و"يج وزَِنجِني."   

أم اجلنسِ ا اسم  لَ" : حنو  اإلفراديو ،"نب "و ،"اءم "ض٤"بر فإن   ه ليس داالعلى أكثر م ناثنني، فإن  ه صـالح 
  .ةدحعلى الو نصيصِاء للت فالت"ةبرض" : والكثري، وإذا قيلللقليلِ

ا اللّوأمفهو أنَّفظي االسم الَّ الدعلى أكثر م اثنني إنْن مل يكن له واحد م نلفظ يكونَا أنْه فإم على وزن  
ال  أو، فيه أو غالبٍ، باجلمعِخاص.   

  واحد  فهو مجع  "ابرأع" : فيه حنو  ، أو غالبٍ  ٥"يدادبع" و ،"يلابِأب" : باجلمع حنو   خاص  كان على وزن   فإنْ
وإالّرٍمقد ،حنو مجعٍ فهو اسم : "ربلإِ" و،"طه" .  

إنّ :ما قلنا وإن  "أعاباًر"  أفْ"  ألنّ غالبٍ على وزناالًع"نادر يف املفر ٦ كقوهلم،دات: "برـ ةٌم أع شهـذا  . "ار
بعضِمذهب الن ٧نيحوي .  

                                                
  ).أبل(انظر اللسان والتاج . جماعات من ھھنا وجماعات من ھھنا: وقیل. طیر أبابیل أي یتبع بعضھا بعضًا:  یقال- ١
 .تصحیفوھو ". الخبء:" في د- ٢
  ).كمأ(، واللسان والتاج ٣/٣٠٥انظر الخصائص . قال َأبو َخْیرة َوْحَده َكْمَأٌة للواحد وَكْمٌء للجمیع - ٣
 ).ضرب(الصحاح واللسان  انظر . العَسل األبیض الغلیظ:  الَضَرب- ٤
 ).عبد( واللسان اح انظر الصح.صار القوم َعبادیَد وَعبابیَد: یقال.  في كلِّ وجھ؛ وكذلك العبابیُدیذھبونالِفرُق من الناس : العبادیُد - ٥
إذا كانت مكسرة على عشر : ذا كانت عظیمة ال یحملھا إال عشرة، وقیلإبرمة أعشار وقدر أعشار وقدح أعشار، : قدر من حجارة، ویقال: البرمة - ٦

  ).عشر(انظر اللسان والتاج . قطع
  .٣/٣٧٥، والھمع ٢/٣٢٦، ومر ٣/٣٢٩ انظر المقتضب - ٧

 أ/٣٢٢
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أفْ" هم يرى أنّ  وأكثروزنٌ "االًع  اجلمعِ ب  خاص هم قولَ جعلُ، وي: "برةٌم أع شار" م ن وص ف ١د باجلمعِ  املفر ،
   .٣ باجلمعِ اخلاص غري٢ولذلك مل يذكر يف الكافية

الفاً  خ ،يناد الب  خيص "ابراألع"ين، و  احلاضرين والباد   يعم "برالع"  ألنّ ؛"برع"  مجع "ابراألع"وليس  
لمن زعمأن ه جم٤هع.   

م زتلْ ومل ي  ،التأنيث، أو بتاء    "ومر" : حنو ،بِسه بياء الن   واحد نز م يم ي ا أنْ ه، فإم  لفظ ن م د له واح   كانَ وإنْ
   .ال  أو،٥"رمت" : حنو،هتأنيثُ

   .٧يمجع جنسٍ ه فهو اسم ومل يلتزم تأنيث٦ُزي مفإنْ

    حنو ،وإن التزم تأنيثه فهو مجع : "تو ،"مخ "ت٨"مه، ٩ سيبويه  حكم جبمعي ألنّ ؛همات  العر ب التزم تأنيثَ ت ماه، 
على اسم اجلنس املُوالغالب مازِتواحد اِءه بالت ذكريالت .  

   :ال  أو، اجلموع املاضية أوزانَ يوافقا أنْ فإم، مل يكن كذلكوإنْ

 علـى   مك فلذلك ح  .عٍم ج  فيكون اسم  / إليه بِس والن ذكريِالت يف    الواحد ساوِ ما مل ي   قها فهو مجع   وافَ فإنْ
"غَزِي" بأن  ه اسم ؛"ازٍغَ"ـ ل عٍ مج ألن  ه ي ذكريِ يف   ساوي الواحدالت وحك ،ابكَرِ" أيضاً على    م" بأن  ـ  ه اسم عٍ مج 
ها كما  واحدلَم أو أه، إذا غلبت إليها إالّبسنال ي  واجلموع،"يابِكَرِ" :هم نسبوا إليه فقالوا  ألن ؛"ةوبكُر"ـل

  . ١٠سيأيت يف بابه

ـ   "الًعفَ"  ألنّ ؛"بكْر" و ،"بحص" : حنو ،عٍ مج  فهو اسم   املاضية  اجلمعِ  أوزانَ  خالف وإنْ ليس م ن  أبنيـة  
عِاجلمالفاً أليب احلَ خهللاوا. ١١نسلَ أعم.  

 

                                                
 .٣/٣٧٥، والھمع ٢/٣٢٦، ومر ٢/٧٩، وشرح الشافیة للرضي ٢/٤٨٢ انظر الخصائص - ١
  .٤/١٨١٤رح الكافیة  ش- ٢
 .١من ط" بالجمع...ویجعل قولھم " سقط - ٣
  .١/١٧٢، والھمع )عرب ( والتاج انظر الصحاح واللسان- ٤
 .من د" ولم یلتزم تأنیثھ نحو تمر" سقط - ٥
 ."ِبما ُذِكَر : " زیادة د، وط، وص في- ٦
 ".فھو اسم الجنس الجمعي:" في د، وط، وص- ٧
  ).وھم(انظر الصحاح واللسان . اتََّھْمُت فالنًا بكذا، واالسم الُتَھَمُة: یقالو. لریبة والشك جمع الُتَھَمة؛ وھي ا- ٨
 .٢/١٨٣ الكتاب - ٩
 .٣٣٣-٣٣٢، ٣١٨ باب النسب - ١٠
 .ذكرهوقد سبق . ٢/٣٢٨، ومر ١/٤٨٠، واالرتشاف ٢/٢٠٣، وشرح الشافیة للرضي ١٤/١٢٠ انظر مذھب أبي الحسن في المخصص - ١١

ب/٣٢٢
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  رـيـغـصـتـال

  
إن    بابِ ما ذكر هذا الباب إثر  الت  ١كما قال سيبويه  -هما  كسري ألن- م ن واد  ؛ واحد هما يف مسائلَ   الشتراك 
يأيت ذكْكثرية هار.   

  "ذَاـقَ" ي ف"ذَيـقُ" وـه نحـرتـصغ       ي إذَا ـالَثـثُّـلِ الـعـالً اجـيـعـفُ[ 

  ]"اـمدريهِ" "مٍـدره"لِ ـجعـكَ اقـفَ       لٍ لما ـيـعـيـعـلٌ مع فُـعـيـعـفُ 

   .٢)قَذَا(تصغري )  يف"قُذَي" (:، وحنو"سلْفَ" يف تصغري "سيفُلَ" :)صغرته نحو...فُعيالً اجعلِ الثُّالَثي إذَا(

  . "راًينِيند" "ارٍيند" لِ وجع،)"مادريهِ" "درهمٍ"كَجعلِ  (،٣]الثالثي[) اقفَ...لٍ لمايفُعيعلٌ مع فُعيع(و

   .ه بعد ساكنة ياٍء ثانيه وزيادةحِه وفتل أوم ضن مه فال بد تصغريدص قُنٍ متمكِّ اسمٍ كلَّ أنّواحلاصلُ

   ٤. ما بعد الياءرِسداً كُاعاً فصباعي كان روإنْ. ك ذلن م بأكثرريـغاً مل ييالث كان ثُفإنْ

   ٦."رينِيند" :٥ حنو"ليعيفُع"، و"مهِيرد" : حنو"لعيفُع"، و"سيلَفُ" : حنو"ليفُع": فاألمثلة ثالثةٌ

  : تنبيهات

  : ر شروطٌغ للمص:٧األول

  . ٨بِجعل التع ف تصغريوشذَّ. ى يف املعنفص والتصغري  ألنّف وال احلرلُعر الفغص فال ي؛ امساً يكونَأنْ

                                                
 .٢/١٠٦ الكتاب - ١
 ).قذي( انظر الصحاح واللسان .فیھما یسقط : الَقذى في العین وفي الشراب - ٢
 . زیادة من د، وط، وص- ٣
 .١٨٩٣-٤/١٨٩٢ انظر ما سبق في شرح الكافیة - ٤
 .في د" نحو" لیست- ٥
ھذه األبنیة الثالثة ھي أصول التصغیر كما ذكر، وما خرج عن ذلك في اللفظ فإنما خرج لسبب طارئ أوجب خروجھ، مع أن : "٧/٢٧٤ في شا - ٦

 ".حد ھذه الثالثةاألصل فیھ أ
 .٢/٣٣٠ انظر مر - ٧
، )ملح(الصحاح انظر  . لناَدنََّشیا ما ُأَمْیِلَح ِغْزالنًا  :قال الشاعر. ما ُأَحْیِسَنُھ:  وغیر قولھمولم ُیَصغِّروا من الفعل غیره. ما أَمْیِلَح زیدًا: یقولون - ٨

 .٣/٣٩١، والھمع ٨٩٤، والمغني ١/١٩٠وشرح الشافیة للرضي 
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  اإلشـارة  أمساءِ  بعضِ  تصغري  وشذَّ .١اه وحنو "يفكَ" و "نم" وال   راتمضر املُ غص فال ت  ؛ناًكِّمت م  يكونَ وأنْ
  . ٢واملوصوالت كما سيأيت

  . ٣ةمظَّع املُ/ وال األمساُء،"يمِسج" و،"ريبِكَ" :ر حنوغص فال ي؛صغريِ قابالً للت يكونَوأنْ

ـ الكُع" و ،٤لي اخلَ ن م "تيالكُم" :ر حنو غص فال ي  ؛هاهِب وش التصغريِ غِي ص ن خالياً م   يكونَ وأنْ وهـو   ؛"تي 
لْالبوال حنو٥لب ،: "بميو ،٦"رط"مهي٧"نم .  

 تقريباً بتقليـل  ؛٩ظفْاللَّ درج فيه مربِت اع ذا البابِ   خاص  اصطالح الثةلة الثّ  ذه األمث  رِغ املص نُز و :٨الثّاين
ـ كَم" و ،"١١رميحأُ" نَ وز ، أال ترى أنَّ   ١٠ريفص الت األبنية، وليس جارياً على اصطالحِ     ـ " و ،"مرِي فَسيف  "جرِي 

  . "لليعفُ" و،"لعيفَم" و،"لعيفَأُ" ييفرِصها التنز، وو"لعيفُع" التصغري

  : ني أربع عند البصريالتصغري  فوائد:١٢الثّالث

تصغريما ي توهمأن حنوه كبري : "جبلي."   

وحتقريما ي توهمأن حنوه عظيم : "سب١٣"عي.   

   ".اتمهِيرد" : حنوه كثري أنمهوت ما يوتقليلُ

وتقريب  ما ي توهم أن  ه بعيد ز م ناً أو محأو قَال قُ" :راً حنودبلَيالع و"رِص ،"بعياملَد فُ"، و"برِغـ و يـ ق ذا ه" ،
   ".كن مرغيصأُ"، و"اك ذَنيود"و

                                                
 ".امونحوھ:"، وصط في - ١
  .٣٠٦ صفحة - ٢
والمراد األسماء المعظمة مرادًا بھا مسمیاتھا . ؛ ألن تصغیرھا ینافي تعظیمھاكأسماء اهللا وأنبیائھ ومالئكتھ وكتبھ والمسجد:"٤/١٦٢٦ في صب - ٣

  ".]٧/٢٧٠في شا  [العظیمة، فإن أرید بھا غیرھا جاز تصغیرھا كما صّرح بھ الّشاطبي
 ).كمت(انظر الصحاح واللسان .  سوادالُكَمْیُت من الخیل َیْسَتوي فیھ المذكر والمَؤنث وَلْوُنھ الُكْمَتة وھي ُحْمرة َیْدُخُلھا - ٤
". اء تصحیفالكعیت بالعین المھملة كما في القاموس وغیره، وما في النسخ من رسمھ بالف:" ٤/١٦٢٧وفي صب ". الكفیت:" في األصل، ود- ٥

  ).كعت(وانظر الصحاح واللسان 
 ).بطر(انظر اللسان والتاج . معالج الدواب:  المبیطر- ٦
 وقلبت اُألولى ، ُلیَِّنْت الثانیُة وقلبت یاء، ُمَؤْأِمن: وَأصلھ، ومنھ الُمَھْیِمن، َأْأَمنََ بھمزتین ُلیَِّنت الثانیة: َأصل آَمَن:الجوھريقال ): أمن( في اللسان - ٧
 وَأما ما ذكره في ُمَھْیِمن من َأن َأصَلھ ُمَؤْأِمن ُلیَِّنْت الھمزُة الثانیة . ُأبدلت الثانیة: صوابھ َأن یقول"بھمزتین ُلیَِّنْت الثانیة" : قولھ: قال ابن بري.اءھ

قال -): ھمن( وفي اللسان .ِمنًا مْن َھْیَمَن فھو ُمَھْیِمٌن ال غیر فثبت بھذا َأن ُمَھْی: قال. وإنما تخفیفھا َأن تقلب َألفًا ال غیر،وقلبت یاًء ال یصحُّ َألنھا ساكنة
 : وقال الكسائي. الُمْؤَتَمُن: الُمَھْیِمن: قال ابن عباس: وفي الُمَھْیِمن خمسة َأقوال: قال. وقیل القائم بُأمور الخلقالقائم على خلقھ،: المھیمن: ابن األنباري

 : معناه]٤٨: ٥المائدة[ ﴾ُمَھْیِمنًا علیھو﴿ : وقال َأبو َمْعَشٍر. یقال َھْیَمن ُیَھْیِمُن َھْیمَنة إذا كان رقیبًا على الشيء؛ الرقیب ھو: وقال غیره. الشھید:الُمَھْیِمُن
  . وھو ُمَفْیِعٌل من اَألمانة، ُمَھْیِمٌن في اَألصل ُمؤْیِمٌن: وقیل. وقائمًا على الُكُتب: وقیل.وَقبَّانًا علیھ

 .٢/٣٣١ انظر مر - ٨
  ".أي من غیر نظر إلى مقابلة أصلي بأصلي وزائد بمثلھ: "٤/١٦٢٧ صب  في- ٩
 .وھو تحریف". التعریف"١ في ط- ١٠
 .وھو تصحیف". أخیمر"١ في ط- ١١
وشرح ، ١/٣٥١االرتشاف ، و٤/٨٥وشرح الشافیة للرضي  ،٢/١٥٨اللباب و ،١١ الكنز اللغوي  انظر تفصیل ما جاء في التنبیھ الثالث في- ١٢
 .١٦٠-٦/١٥٩، والخزانة ٣/٤٩٢، والمساعد ٢/٣٢٩ومر ، ١١٨-١١٦/شافیة للجاربردي القسم الثانيال
 .وھو تحریف". صبیع:" في ص- ١٣

 أ/٣٢٣
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 وزاد الكوفي ون معن   ى خامساً وهو التكقول عمر    ،عظيم t   ١يف ابن مسعود :"يكُنفم ئلوقـولِ ،"ماًلْ ع  
  :٥ وقوله،"بجرها املُيقُ وعذَ،٤ككَّحملُ ا٣املُملّكها لُأنا جذَي": ٢بر العبعضِ

٢٦٧ -كُلُّ أُنـ وـاسٍ سمهنيلُ بخدت فهِ         ويودفَـيصـةٌ ترناهـ مـ األنلُـام  

  :٦وقوله

٢٦٨ -يبج قيفُو خِـلٍ شام أسِ لَمالْر كُت٧ن         بتـلُـلـغى تتـه حـكمعتالَـلَّ و  

وردالبصري أويل إىل تصغريِون ذلك بالت٨ه وحنوِحقريِ الت.   

 ]مـا بِـوه هتنمـلمـى الْجصـبِ         لْـعِ وإلَى أَم ـهيـلَـثغصالت ـةلْـرِ ص[  

)ا بِهمو (ماحلذْن ف) هتنملْلصعِ ومى الْج (فيما زادعلى أربعة أحر ف) ْلريِ صغصالت لَةثإلَى أَم بِه(.  

وللحاذف  هنا م ن يحٍرجِ ت وت فَ" فتقول يف تصغري . ما له هناك  يريٍخرزفُ" ":قدردزِي" اخلـامس، أو   حبـذف 
  .  إخل)..يدزِ باملَيهبِ الشعابِوالر(: ٩ا سبق يف قولهم ل؛الرابعِ حبذف "قزِيرفُ"

  . "جرِيحد" ":جرِحدم" ، ويف"سكيدفُ" ":سكَودفَ"، ويف "رطيبس" /":ىرطْبس"وتقول يف 

ـ نرغُ" و ،"سودرف" و ،"ليدنق" و ،"اسطَرق" و ،"ورفُصع"وتقول يف    ـ ": ١٠"قي عصيفـ " و ،"ري  ،"يسطيرقُ
  . "يقنِيرغُ" و،"يسديرفُ" و،"يلدينقُ"و

  . إخل).. وزائد الْعادي الرباعي احذفْه(: ١١ا سبق يف قولهم ل؛"ثعيبقُ" ":ىرثَعبقَ"وتقول يف 

                                                
 .٩٧٣٥ برقم ،٩/٣٤٩  في معجم الطبراني الكبیرt البن مسعود tقول عمر  - ١
وھو عود ، الجذیل تصغیر جذلو). رجب(سان ل، وال)جذل(، والصحاح ٤/١٥٣، كما في غریب الحدیث ألبي عبیدقول الُحباِب بن المنذر ھو - ٢

 ِإرفاُد النَّخلِة من جانب :التَّْرِجیُب ھناو .ستشفى برأیھ كما تشتفي اإلبل باالحتكاك بذلك العودینصب لإلبل الجربى لتحتك بھ من الجرب، فأراد أنھ ُی
  . وھي النخلة؛ العین وسكون الذالفتح والُعَذْیُق تصغیر َعْذٍق ب.َنُعني وُتْرِفُدني ِإن لي َعِشیرًة ُتَعضُِّدني وَتْم: َأي؛ِلَیْمَنَعھا من السُّقوط

  .، وص٢في د، وط" المملك" لیست - ٣
  .١في ط" المحكك" لیست - ٤
، والخزانة ٤/٥٣٥، ١/٨، ومر، والمقاصد ٢/٣٨٤، وأمالي ابن الشجري ٢٤٣-٢/٢٤٢وربیع األبرار ، ٢٥٦للبید في دیوانھ الطویل،  البیت من - ٥
ورد في مر  .٥/١١٤، وشرح المفصل البن یعیش ١/٣٦ي ، وأمالي ابن الشجر٣٩١وھو بال نسبة في كتاب الشعر للفارسي . ١٦١، ٦/١٥٩
كون إال صفرتھا ال توالمراد من األنامل األظفار، و ،تصفر منھا األنامل: قولھ الدلیل على أنھ أراد بھا الموتو ؛ الموت ھناأراد بالدویھیةو .٢/٣٢٩

  .بالموت
  .للتعظیم عند الكوفیین" دویھیة"جيء التصغیر في دویھیة، ووجھ االستشھاد م: موضع الشاھد

وبال نسبة في شرح . ٢/٨٠، والمقرب ١/٣٦، وأمالي ابن الشجري ١١، والكنز اللغوي ٨٧ألوس بن حجر في دیوانھ  البیت من الطویل، - ٦
  .لتبلغ رأسھ: لتبلغھ أي:  وقولھ.٦/١٥٩، والخزانة ٥/١١٤المفصل البن یعیش 

 .، ووجھ االسشتھاد مجيء التصغیر للتعظیم عند الكوفیین جبیلفویق: موضع الشاھد
 .وھو تصحیف". یكن:"، وص٢ في ط- ٧
" حوهون ":وقولھ. ؛ إیذانًا بأن حتف النفوس قد یكون بصغار الدواھي"دویھیة" كما في :أي" تصغیر التحقیرإلى : "قولھ: "٤/١٦٢٨ في صب - ٨
  ".؛ إیذانًا بأن كثرة المعنى قد تكون مع صغر الذات"جبیل" كتصغیر ما یتوھم أنھ كبیر الذات، كما في :أي
 .٢٧٩ فحة جمع التكسیر صباب من - ٩
 ). غرنق( انظر الصحاح واللسان . والقوائممن طیر الماء طویل العنقطائر:  الُغرَنیق- ١٠
  .٢٧٩ فحة جمع التكسیر صباب من - ١١

 ب/٣٢٣



 

289 
 

والْسين والتـا مـن     (: ٢ا سبق يف قوله   م ل ؛١"يجرِيخت" ":اجرختاس"، ويف   "عيدم" ":عٍدتسم"وتقول يف   
عٍ أَزِلْكَمدتإخل).. س .  

ـ لَي" و ،"ددنلَأَ"، ويف   "سعيقَم" و ،"قليطَم": "سِسنعقْم" و ،"قلطَنم"وتقول يف    ندد:" " ـدو،  "أُلَي"ـ لَي يد" 
  . إخل).. وامليم أَولَى من سواه بِالبقَا(: ٤ا سبق يف قولهم ل؛٣باإلدغام

  . ٦ا مرم ل؛٥  حبذف الياء وإبقاء الواو مقلوبةً"يسميطَع" و،"نيبِيزح": "وسمطَيع" و،"ونبزيح"وتقول يف 

ا  كم،ينائد بني الزة لعدم املزي"ديلَع" و،"ديرس" أو ،"دنِيلَع" و،"دنِيرس" ":ىدنلَع" و،"ىدنرس"وتقول يف 
٧قسب.  

  : ٨تنبيه

يثْستن ى مأنيث  ذلك هاءُ  نوياءُ ،ه املمدودة  وألفُ ،الت  الن بس، واألل ف والن  ون بعد أربعة  أحرف   داً،  فـصاع
فإنهن ال يفْذَحصغريِ يف نالتوال ي ،عتبِد كما سيأيت،هن .   

 ]ـوجعت زـائي ضـوِيـ الْطَّلَـا قَبفر         هميمِ فاالس ضعا اـإنْ كَانَ بحـنذَف[  

ـ   :أي) إنْ كَانَ بعض االسمِ فيهما     ( احملذوف نِع)  الْطَّرف وجائز تعوِيض يا قَبلَ   ( ـ  عِ يف اجلم صغريِ والت 
)ذَفحان(.     وسواء يف ذلك ما ح ذف  حنو لٌ منه أص : "فَسرفتقول يف مجعه   ؛"لج : "وإنْ ،"جارِفَس  ع ـ و ضت 
ـ    فذوما ح . "يجرِيفَس" : قلت تضو ع  وإنْ ،"جرِيفَس" : ويف تصغريه  ،٩"يجارِفَس" :تقلْ منـه زائ حنـو  د : 
"مطَنفتقول يف مجعه؛"قل : "طَمو،"قال "طَمويف تصغريه"يقال ،: "طَميو،"قل "طَميعلى الوجهني"يقل  .  

وعلم مقولهن  :)وجائأنّ)ز الت عويضالزمٍ غري .  

  : ١٠تنبيه

١١سهيلقال يف الت: "أنْوجائز يعو ضم ما حذفرِ ياء ساكنة قبل اآلختعويضٍها لغريِ يستحقَّ/ا مل م " .  

                                                
  .وھو خطأ". خیرجت:" في د- ١
 .٢٨٠ فحة جمع التكسیر صباب في - ٢
  .من د" باإلدغام" سقطت - ٣
  .٢٨٠ فحة جمع التكسیر صباب في - ٤
 ."یاء: " زیادة ط، وصفي - ٥
  .٢٨١  جمع التكسیر صباب في - ٦
 .٢٨٢ فحةص جمع التكسیر باب في - ٧
 .٢/٣٣٤ التنبیھ بتمامھ في مر - ٨
 .من د" وإن عوضت قلت سفاریج" سقط - ٩
 .٢/٣٣٤ التنبیھ بتمامھ في مر - ١٠
٢٧٩ - ١١. 

 أ/٣٢٤
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 تج إىل تعويضٍ ومل حي،ه ألفُتفَذه ح، فإن"ىزيغلُ" يف مجع "يزاغغلَ" :١ حنون م " تعويض لغريِ" :واحترز بقوله 
لثبوتكانت يف املفرالّيته  يائ د.  

 ]ـوحـائع ـديـاسِ كُـنِ الْقا ـلُّ م       ـالَـخف فـي الْبينِـاب مسكْماً راـح[  

ا مم) حكْماً رسما (،التصغري وباب ،كسري باب الت:٢ أي؛)خالَف يف الْبابينِ...وحائد عنِ الْقياسِ كُلُّ ما   (
   .ليهقاس عظ وال يفَحيجاء مسموعاً فَ

فمصغريا جاء حائداً عن القياس يف باب ماملَ"هم يف  قولُالتبرِغ:" "مغرِيويف "انب ،"العاءش:" "عشويف "اني ،
"عشةي:" "عشيشويف   "ةي ،"إنأُ" ":انسنِسيويف   ٣"اني ،"بأُ" ":وننبيلَ"، ويف   "وننلُ" ":ةلَيييلويف   "ةي ،"ـ ر لج:" 
"روويف   "لجِي ،"صبأُ" ":ةيصبِيويف   "ةي ،"لْغغَأُ" ":ةميلفهذه األلفاظُ  ؛"ةم  م م ا استنِغفيها بتصغريِ  ي  م هلٍم عن  

  . ٤لٍمعتس متصغريِ

ومم   نِا جاء حائداً ع   كسري فجاء على غريِ    القياس يف الت لفظ  هم قولُ ه واحد" :رطه، وأر و "طاه ،"ـ ب لاط، 
 فهـذه   ؛"يعاط وأقَ ،يعطقَ"، و "يضارِ وأع ،وضرع"و ،٥"عارِ وأكَ ،اعركُ"، و "يثاد وأح ،يثدح"، و "يلاطأبو

مجوع لواحد  م هلٍم است نِغاملُ  به عن مجعِ   ي ستعلم . ٧ واجلمهور ٦ سيبويه هذا مذهب.  وذهب بعض  الن٨نيحوي 
 إىل أن ها مجوع  قياسٍ  على غريِ   للمنطوق به .  جِ  وذهب ابن اللّفظَ  إىل أنّ  ٩ين ي غير  ثُ ، أخرى  إىل هيئة م ي ـ ج م؛ع 

   .عم جم ثُ"ولطُبأُ" أو "يلطبإِ" إىل ري غُ االسم أنّ"يلاطأب"رى يف يفَ

 ] ـثـأنِيت         ـلَمـلِ عقَب نيـرِ مغصـا التلْـوِ يتٱلـهتـدم و الْفَتتحان ـحم[  

 الّذي ف احلر  أنّ :يعين .)الْفَتح انحتم  (التأنيثة   مد :أي) و مدته ٱتأنِيث  ... يا التصغريِ من قَبلِ علَم     لتلْوِ(
ـ  ،التأنيث  عالمة ه قبلَ ه جيب فتح   فإن ، إعرابٍ  حرف  مل يكن   إنْ التصغري بعد ياءِ  اُء وهي الت وألـف  أنيـث الت 

قَ" : حنو،املقصورةصوقُ،ةع صيو"ةع ،"درةج،ود ريو"ةج ،"حىلَب،وح بو"ىلَي ،"لْسىم،لَ وسيىم".   

ـ " : حنـو /، قبل اهلمزةالّيت املمدودة   وهي األلف  ،التأنيث ة ما قبل مد   ١٠لكوكذ صحـ ،اءر وص حياءر" ،
  . "اءريم وح،اءرمح"و

                                                
  .في د" نحو" لیست - ١
 .٣٣٦-٢/٣٣٥ انظر مر - ٢
 .وھو خطأ". أنیسان:"١ في ط- ٣
ھذا التفریع ال یناسب المتن؛ ألن المتن یقتضي أن مثل ھذه األلفاظ شاذ، وھذا التفریع یقتضي أنھ تصغیر قیاسي لمھمل، :" ٤/١٦٣٠ في صب - ٤

  ".الخ.." فھذه جموع:"وكذا یقال في قولھ اآلتي. نقلھ الشارح عن بعض النحویینیما سوالمناسب للمتن 
 ).كرع(انظر اللسان والتاج .  ومن الدوابِّ ما دون الَكْعِب،الُكراُع من اِإلنسان ما دون الركبة ِإلى الكعب - ٥
  .٢/١٩٩ الكتاب - ٦
 .٢/٣٣٦ومر ، ٣٨٨دقائق التصریف و ،٣/٢٩األصول و ،٢/٢٠٤المقتضب   انظر مذھب الجمھور في- ٧
  .٢٠٥-٢/٢٠٤ منھم الرضي في شرحھ الشافیة - ٨
 .٢/٣٣٦انظر مذھب ابن جني في مر  - ٩
  ".وكذا:" في ط، وص- ١٠

  
 ب/٣٢٤
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  : تنبيهات

 وهو كذلك عند مجهور     ،التأنيث  ليست عالمةَ  "اءرمح"و  حن املمدودة يف    ف األل ه أنّ  أفهم كالم  :١األول
نيالبصري، ما العالمةُ  وإن  عندهم األل الّيت ف مهزةً  انقلبت   ـ     ، وقد تقد  ولـذلك قـال يف      ؛٢هم بيان ذلك يف بابِ

٣سهيلالت:" أنيثف أو ألها أو األلف قبلَالت" .  

٤ه يف شرح الكافية   ا قولُ وأم :"فإن ات بِ لَص  ما ولعالمةُ  الياءَ ي  فُ  تأنيث تـ  ،ح ـ مت"ـ ك يو ،"ةر "حبـ ي  ،"ىلَ
 .هز في وجه قد ت   فإن " تأنيث عالمةُ" : يف قوله  ةٌجرِدن م "اءرمح" :٥]حنو[ة يف    املد  يقتضي أنَّ   حيثُ ،""اءريمح"و

والتحقما تقيق دم.  

 : حنو،لِ على األصرِس كُل، فلو انفصلَالً كما مثَّ  صت ما كان م   )يثنِأْت...من قَبلِ علَم  ( : بقوله املراد: الثّاين
"دحرِيةج".  

ـ كْحو ،٧سهيل كما قاله يف الت    ،التأنيث  تاءِ  مرتلةَ لٌزن م بِ املركَّ زجع: ٦الثّالث ٨هم كْ حفتقـول  ؛هـا م : 
"بعلَيبم بفتح الالَّ"ك.   

  )قـه التحـا بِـ وم"كْرانَـس"د ـأو م       ق ـبـالٍ سـدةَ أَفْعـا مـذَاك مـكَ( 

وما بـه   ( ،"انركْس"  أو مد  ،"العأفْ"ة   مد  إذا كان قبلَ   التصغري  بعد ياءِ  الّذي ف احلر  جيب أيضاً فتح   :أي
   . دون شذوذ"نيالعفَ" ما مها فيه على عم جملَع زائدتان مل ي ونونٌف ألا يف آخرهم م)التحق

 :هم مل يقولـوا يف مجعـه       ألن ؛"انريكَس" ":انركْس"، ويف تصغري    "الميجأُ" ":المأج"فتقول يف تصغري    
"غَ" : حنو، وكذلك ما كان مثله".ينارِكَسضو،"انب "طْع٩"انش.   

ـ " : حنـو  ،"نيليعفُ" على   رغ ص  دون شذوذ  "نيالعفَ"ى  مع عل  ج فإنْ سرـ  ،انح وس ريـ "، و "نيح ان طَلْس
لَوسينيط"فإن ،هما يجعان على م"سرو،"نياح "سنيالط."   

، "انسإن" و ،١٠"انثَرغَ" : مثاله ،"النيعفُ"ر على   غص بل ي  ، إليه تفَتلْاً مل ي   شاذّ "نيالعفَ" كان مجعه على     وإنْ
غَ" :هم قالوا يف مجعهمافإنرو،"نياث "أنعلى"نياس /جهة الش ذوذ، فإذا صغُ" :را قيل فيهماغرأُ" و،"انثَينيانس."   

                                                
  .٣٣٨-٢/٣٣٧ انظر مر - ١
 .٢٠٤ فحةباب التأنیث ص - ٢
٢٨٤ - ٣. 
٤/١٨٩٣ - ٤.  
 . زیادة من د، وط، وص- ٥
 .٢/٣٤٠ انظر مر - ٦
٢٨٤ - ٧. 
 ".فحكمھ:"د، وط، وص في - ٨
  ".غضبان وغضیبان:" في د- ٩
 ).غرث(انظر الصحاح واللسان والتاج . الجائع:  الغرثان- ١٠

 أ/٣٢٥
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ـ  أو ال ح   ه ياءً  ألفَ رب الع  هل تقلب  فرع ومل ي  ،يدتانزِ م  ونونٌ  ورد ما آخره ألف    فإنْ ل علـى بـاب     م
"كْسانر"كثَه األ ألن١ر .  

  : ٢تنبيه

 أفْ"اظم  أطلق الناالًع"،  ومل يقي مجعاً  يكونَ ه بأنْ د ، فشم  ل املفرـ     .د أو ألـف   " :٣سهيل ويف بعض نسخ الت
   ." مجعاً أو مفرداً"العأفْ"

 ألنّ ؛ اجلمـعِ  ي به مـن   م ما س  ر متثيله على قول األكثرين إالّ     وصتا املفرد فال ي   وأم .ركفمثال اجلمع ما ذُ   
  . ٤ عندهم مل يثبت يف املفرد"االًعأفْ"

  فـتحقري ، امساً تكونَها قبل أنْ رقِّح كما ت  ،"العيفَأُ" : قلت لٍ رج  اسم "االًعأفْ"ت  رفإذا حقَّ ": ٥قال سيبويه 
ـ أفْ" وال يكـون     ، واحـداً  ه ال يكون إالَّ    ألن ٦"العفْإِ"وا بينها وبني    قُر فَ "انشطْع" كتحقري   "العأفْ" إالَّ "الع  

  . هذا كالمه."مجعاً

   وقد أثبت بعض النأفْ"ني حويهم وجعل منه قولَ، يف املفردات"االًع: "برـ ةٌم أع شـ " و،"ار ـ وبثَ أخ ٧الق 
وأس٨الٌم."وهو عند األكثرين م نوص ف٩م املفرد باجلمع كما تقد.   

مجعـاً أو   " :١٠ه يف التسهيل   وقول ،اظم هنا  الن مقتضى إطالقِ  أثبته يف املفردات ف    ن م نا على مذهبِ  ع فر فإنْ
   ."العيفَأُ"ر على غصه ي أن"مفرداً

ر غصه ي  أن ،١٢ احلاجب  وابنِ ،١١ كأيب موسى  ،" مجعاً "العأفْ"أو ألف   " :نيحوي الن ن قال م  ن م ومقتضى قولِ 
 ،معٍجا ليس بِ احترازاً عم"مجعاً" بقوله ديقَ": ١٣ احلاجبِبنِ ا تصريفاحِر ش وقال بعض.رِ بالكس"يلعيفَأُ"على 

   ".ريشيعأُ"ه  تصغري فإنّ"ارشأع" :حنو

                                                
 ".أكثر:" في د- ١
 .٣٤٠-٢/٣٣٨ التنبیھ في مر - ٢
٢٨٥-٢٨٤ - ٣. 
 ".المفردات:" في د، وط، وص- ٤
 .٢/١٤٣ الكتاب - ٥
  .وھو خطأ. بفتح الھمزة" أفعال:" في ط، وص- ٦
 ).خلق(انظر اللسان والتاج .  یصفون بھ الواحد ِإذا كانت الخُلوقة فیھ كلِِّھ، ثوب َأخالق:قد یقالو. البالي: َلق الَخ- ٧
  ).سمل(انظر اللسان والتاج . ثوب أسمال، وثوب أخالق: ویقال. أخلق:  أسمل الثوب- ٨
 .٢٨٥فحة صباب جمع التكسیر  في - ٩
٢٨٥ - ١٠. 
 .٢٢٨ المقدمة الجزولیة - ١١
 .٥٥٧، ١/٥٤٧اإلیضاح البن الحاجب  - ١٢
 .١٢٠/ كالجاربردي في شرحھ الشافیة القسم الثاني- ١٣
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 أفْ"أو ألف   " :١ارحوقال الشالع"    مجعاً، وعلى هذا نب بقوله ه : )سبه، فقَ هذا لفظُ . )"قي د، وح  مل كـالم 
الن  قْاظم على الت ه جعل   ييد، وكأن)أفْ"ـ قيداً ل  )قسبأفْ" ألف   : أي ،"العالع" الس    وهـو   /كسريِابق يف باب الت 

اجلمع.ا تقْ أمييدبِه فتعفيه أبا موسى وم نهقَافَ و.  

 ت    :٣ سيبويه قال   ألنَّ ؛هذا خطأٌ ":  مشرياً إىل قول أيب موسى     ٢لوبنيوقال الشاالً" إذا حقَّرلٍ  " أفْعرج اسم
   ".ا تحقِّرها قبل أنْ تكونَ امساًكم" أُفَيعال: "قلت

وأم ا محل كالم النه  قولَقييد فال يستقيم ألنّاظم على الت)قسب(ليس حاالً م أفْ" نالع"قَ فيكون مداً به، بل ي
 اظم الن  فإنّ  وأيضاً ".العأفْ" ةَد م قب كذاك ما س   :م عليه، والتقدير   تقد )قبس(ـ ل  مفعولٌ )ةَدم( و ،)ما( هو صلةُ 

  .هل كالممح فعلى ذلك ي،٥سهيلعميم يف بعض نسخ الت، بل صرح بالت٤أطلق يف غري هذا الكتابِ

 )أَلـوالت ـأنِـفـيح ـثـيا ـثُ مد         تـوهـاؤنـفَـا مـلَـصـيا ـنِ عد  

   بِـركَّـاف واملُـضـز املُـجـعو          بِ ــسـراً للْنـد آخـزِيـذَا املَـكَ

ذَاـكَـوه  ـ زِيتـفَ    اـادـعاـالَن          ب نـمـعبأَر فَ"ـعٍ كَـدعـزان٦"اـر   

  )الَـحٍ جـعِ تصحيـمـة أَو جـتثْنِي          لَىـع دلَّ  اـالَ مـصـفـدرِ انـوقَ

 ما  رغصي فَ ةلَّقتس م  كلمة  مرتلةَ لُزن ت :ة، أي لَ منفص دع بل ت  ،مانية الثّ  ذه األشياءِ  التصغري   يف دتع ال ي  :٧يعين
  : امٍمت م غريرغصها كما يقبلَ

  . "اءرمح" : املمدودة حنوالتأنيث ألف: األول

  . "ةلَظَنح" : حنوالتأنيثتاء : الثّاين

  . ٨"يرِقَبع" :حنو بس النياء: الثّالث

  . "سمد شبع" : حنوز املضافجع: الرابع

                                                
 .٧٨٨ نا - ١
وانظر قول . حال كونھ جمعًا أو مسّمى بھ" أفیعال"على " أفعال"؛ فجعل تصغیر "جمعًا، أو مسّمى بھ" أفعال"أو ألف : "٣٢١ قال في التوطئة - ٢

 .٢/٣٣٩الشلوبین المذكور في مر 
 .٢/١٤٣ الكتاب - ٣
  .٤/١٨٩٣ في شرح الكافیة - ٤
٢٨٥ - ٥. 
  .بكسر النونین ال بإطالقھما" من بعد أربع كزعفراِن...وھكذا زیادة فعالِن:" في د- ٦
  .٢/٣٤١ انظر مر - ٧
 انظر الصحاح .َعْبَقِريٌّ: قوتھ، فقالواثم نسبوا إلیھ كلِّ شيء تعجَّبوا من ِحذقھ أو جودة صنعتھ و، موضٌع تزعم العرب أنھ من أرض الجّن: َعْبَقُر - ٨

  ).عبقر(واللسان 

 ب/٣٢٥
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  . ١"كبلَعب" : حنوجٍز م تركيببِعجز املركَّ: اخلامس

  أنْ ن واحترز م  .٢"انرثَوبع" و ،"انرفَعز" :داً حنو  فصاع ف أحر تان بعد أربعة  دائون الز  األلف والن  :السادس
  . مهاركْم ذ وقد تقد"انحرس" و،"انركْس" : حنوبعد ثالثةيكونا 

عالمةُ: ابعالسنِثْ التة حنوي: "مسلنيم" .  

  . "اتملسم" و،"نيلمسم" :صحيح حنو الت مجعِعالمةُ: امنالثّ

   فجميع هذه ال يعتا د ، ويقد  مام بِ ر تنصغري /ةيصغريها فتقول يف ت   ؛ها قبلَ الت :"حـ م يو ،"اءر "حنيـ ظ  ،"ةلَ
ـ لَيعب" و ،"سمد ش يبع" و ،"يرِقيبع"و بو ،"ك "زعـ ي فو ،"انر "عبـ ي ثـ " و ،"انر مسيلـ " و ،"انم مسيلنيم"، 
  . "اتمليسم"و

  : ٣تنبيهات

  .  عليهبيهنم التوقد تقد ،)معِ وصلْلمنتهى الْج وما بِه( :ه قول إلطالق٥ِديقَم ٤ هذا:األول

به يف   مذه  ألنّ ؛ه وج  كلِّ ناد ا م  دت يف عدم االع   التأنيث كتاء   ٦ ليست األلف املمدودة عند سيبويه     :الثّاين
:  فيقول يف تـصغريها    ؛ِء واليا  واأللف ف الواوِ ذْ ح د م ف حر ٧هثُلا ثاَ م م "اءثَيرِقَ" و ،"اءاكَرب" و ،"ءوالَلُج" :حنو

"لَجو ،"ءالَي "برقُ" و،"اءكَيراءثَي"فَ" ٨ حنوخفيف، خبالف بالترةقَو"،فُ" : يف تصغريها٩ه يقول فإنرةقَي"شديد،  بالت
وال يحفذ.   

   .اِء خبالف الته هذا الوجن ا مدتع األلف يفقد ظهر أنّ

ومذهب الواوِ  إبقاءُ ١٠د املرب  يف    والياءِ  واأللف "ءوالَلُج" وأخ يف تـصغريها   ١١يه، فيقـول  و : "ـ ج  ،"ءالَيلَ
ا هي فيـه  م ل املمدودة حمكومالتأنيث ألف  ألنّ ؛ه وتائ التأنيث اً بني ألف  يوس م ، باإلدغامِ "اءثَيرقُ" و ،"اءكَيرب"و
   .التأنيث  ما فيه هاُءمِكْحبِ

                                                
 .وھو تحریف". بلعبك:" في األصل- ١
  ).عبثر( انظر الصحاح واللسان .َعَبْوُثراٌن، وَعَبْوَثراٌن، وَعَبْیُثراٌن، وَعَبْیَثراٌن: نیٌت طیِّب الریح، وفیھ أربع لغات: الَعَبْوُثراُن - ٢
  .٣٤٣-٢/٣٤٢مر التنبیھات في  معظم - ٣
 .من د" ھذا" سقطت - ٤
 ".تقییٌد:" في د، وط، وص- ٥
 .٢/١١٧ الكتاب - ٦
 .وھو خطأ". مماثلة:"١ في ط- ٧
 .في د، وط، وص" نحو" لیست- ٨
 .وھو خطأ". فإنھ یقال:"١وفي ط". فإنك تقول:" في د- ٩
  .٢٦٣-٢/٢٦٢ المقتضب - ١٠
  .وھو تصحیف". فتقول:" في األصل- ١١

 أ/٣٢٦
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وحأنيث أللف  سيبويه أنَّ ةُجالتاملمدودة ش اء ب ًأنيثهاالتوش بهاً باأللف املقصورة، واعتبارالش بنيِهى لَ أو
مإلغاءِ ن  أحد ماه .  وقد اعترب الشب  ه باهلاء من ق ١لِب مشاركة  األلف   قوط وتقـدير   املمدودة هلا يف عـدم الـس

 االنفصال بوجه   ال  اعتبارِ  عنِ ىن ما، فال غ شبباأللف املقصورة يف عدم ثبوت الواو يف        ه "وحنوِ"ءوالَلُج ها ها، فإن
  املـذكورة   الـواوِ   سقوطُ ن فكذا يتعي  ،انية الثّ  عند بقاءِ  نيعت م التصغريها يف   وطُى، وسقُ لَو األُ "ىاربح"كألف  

  . التصغريها يف وحنوِ

  يف غـريِ   ححه ص  ولكن .د املرب ةَقَافَوه تقتضي م   املمدودة وتائ  أنيثالت  هنا بني ألف   /اظم الن  تسويةَ واعلم أنّ 
٢ظمِهذا النسيبويه مذهب  .  

ـ يرِظَ" و ،"نِيفيرِظَ" و ،"نِياردجِ"، ويف حنو    مٍلَ ع ريماً أو غَ  لَ ع "نيالثثَ"ف أيضاً يف حنو     لت اخ :الثّالث  ،"اتفَ
أعالماً ما فيه عالمةُمنِثْ التة ومجعِيوثالثُصحيحِ الت ه حرفم د:   

ذْ احل٣َ سيبويهفمذهبلَثُ" : فتقول؛فو،"ونثُي "جديظُ" و،"انررظُ" و،"ونفُيرألنّ؛"اتفَي زيادت ه غريطارئة  
على لفظجمر فَ،د علَومم عةَلَام "ءوالَلُج."   

ومذهبإبقاُء٤د املرب حر يف ذلك ف املد كما يفعل يف واإلدغام "ءوالَلُج."   

رِظَ" :ا يف حنوقَفَواتفَيرِظَ" و،"نِييفرِظَ" و،"نِياتفَي "-إذا مل ي جلْعنالماً أع -شديد، ومل يذكر هنا  على الت
فصيلَهذا الت .  

 )أَلـوالت ـفـأنِيذُو الْقَص ىـثترِ م          بلَى أَرع ادـزلَـع ـةي ـثْـنـباـت(  

ـ  البناَءجرِخها ي بقاَء ألنّ؛تفَذداً ح فصاعةًس خامالتأنيث  إذا كانت ألف   :٥أي ع فُ" مثـال  ٦نعـ ي لع"، 
ـ رقَ" :، فتقول يف حنو   لِ املنفص مِكْح هلا بِ  مكَح في ، ا قطْ الن لِقَثْتسها مل ي   ألن ؛"يلعيعفُ"و ـ غلُ" و ،"ىرقَ ي٧"ىز، 
   ."رديرب"، و٨"زغيغلُ"، و"رقيرقُ": "اايردرب"و

  

                                                
  ".جھة"دة  في د زیا- ١
  .٢٨٦ التسھیل - ٢
  .٢/١١٨ الكتاب - ٣
  .٢٦٥-٢/٢٦٣ المقتضب - ٤
 .١في ط" أي"لیست و. ٣٤٤-٢/٣٤٣انظر مر  - ٥
  .وھو خطأ". على:"١ في ط- ٦
  .وھو تصحیف". لقیزى:"١ في ط- ٧
وھو : غیز بیاء قبل الزاي، قال المدابغيوفي بعض النسخ لغی. لغیغز كذا بخط الشارح بال یاء قبل الزاي:"٤/١٦٣٨وفي صب ". لغیغیز:" في د- ٨

 ".القیاس

 ب/٣٢٦
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ه، وإىل هذا أشار    سكْ ع  وجاز ،التأنيث  ألف  وإبقاءُ ة املد ف حذْ  جاز  زائدةٌ ةٌ وقبلها مد  ةًس كانت خام  فإنْ
  :بقوله

  )"رِـاحلُبي"ادرِ وـ فَ"رىـيـباحلُ"ن ـبي      رِ ـ خي"ارىـبـح"رِ ـد تصغيـنـِوع(

 تفْ حذَ وإنْ."ثايرقُ" و ،"ىريباحلُ" :تلْ قُ ةَ املد تفْذَ ح  إنْ : أي ،"ثيرقُ" أو   "ثايرقُ" : تقول فيه  "اثَيرِقَ"ومثله  
أنيث ألفلْ قُالتاحلُ" :تبقُ" و،"ريربِ بقلْ"ثياملد ثُ، ياًءة مت دغصغريِ  ياَءم١. فيهاالت   

  )بـ تص"ةًـقُويم"ر ـ صي"ةًـقيم"ـفَ         لب ـاً قُـ لَيناًـانِيـلٍ ثَـصواردد َأل( 

  أنّ:يعـين  . أيضاً)ياًانِثَ(ـت لع يف موضع الن/)بلقُ(، و)ياًانِثَ(ـ لتع ن)ناًيلَ(، و )ددرا(ـ ل  مفعولٌ )ياًانِثَ(
  : أشياءةَل ذلك ستمه، فش غريِباً عنلقَنناً ميه إذا كان لَل إىل أصدر يرِغص املُي االسمِانِثَ

  ."ةميوقُ" : فتقول فيه"ةميق" : حنو، ياًءتب فانقلَه واولُما أص: األول

  ."بيوب" : فتقول فيه"ابب" : حنو،فاً ألتب فانقلَه واولُما أص: الثّاين

  ."نقييم" : فتقول فيه"نقوم" : حنو، واواًتب فانقلَه ياٌءلُما أص: الثالثّ

  ."بيين" : فتقول فيه"ابن" : حنو،فاً ألتب فانقلَه ياٌءلُما أص: الرابع

  . باهلمزة"بيؤذُ" : فتقول فيه"بيذ" : حنو،ت ياًءب فانقلَه مهزةٌلُما أص: اخلامس

  والياءُ "اطرق" و ،"ارند" :همالَ أص  فإنّ "اطريق" و ،"ارنيد" : حنو ، مهزة  غري  صحيح ف حر هلُما أص : السادس
لٌفيهما بدم نأو لَثْل املفتقول فيهمانِي ،: "دننِيقُ" و،"ريررِيطي" .  

ـ    "دعيتم" ":دعتم"ه، فتقول يف    ل إىل أص  دره ال ي   فإن نٍيلوخرج عن ذلك ما ليس بِ      اِء بإبقـاء الت، الفـاً   خ
للز؛٢اجج فإن  ه يرد  له فيقول ه إىل أص: "مويدع." واألو  ٣ سيبويه ل مذهب.  وهو الص ؛حيح ه إذا قيـل فيـه   ألن: 
"مويأوهم أنَّ"دع كَ مبره "ودمأو ،"ع "ودمأو ،"ع "عوو"دم ،"متيدع"ال إب ٤.ام فيهه   

  

  

                                                
 .٢/٣٤٤ انظر مر - ١
 .٢/٣٤٥، ومر ١/٣٧٣، واالرتشاف ٤/١٩٠٩ انظر مذھب الزجاج في شرح الكافیة - ٢
 .٢/١٢٨ الكتاب - ٣
  .٣٤٥-٢/٣٤٤ انظر ما سبق في مر - ٤

 أ/٣٢٧
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  : تنبيهات

 ال  يفرِص أهل الت   يف اصطالحِ  بلْ القَ  ألنّ ؛٢سهيلر به يف الت    كما عب   اإلبدالِ قلَطْ م بِلْ بالقَ هراد م :١األول
لَطْيعلى إبدالِق ح رفل نٍيم نح رفحيحٍ ص،سه، بل على إبدالِكْ وال عح رفلَّ عةم نح رفلَّ عةر آخ.  

ويسثْتن ى من كالم    ه ما كان لي ناً مبد الً من تلي مهزةً   مهزة   ثْ كما است  كألف   ،سهيلناه يف الت "٣ ويـاء  ،"مآد 
  . ه على لفظرغصي فَ"ةميِأَ"ا  وأم.ه واواًفُب أللَقْ فت"مآد"ا  أم.همالان إىل أصدرهما ال ي فإن،٤"ةميِأَ"

 نٍي ل فر ح ف احلر  بكون  مشروطٌ - د الر :يعين - وهو" :٥ه يف شرح الكافية    قولَ نّ أ /وقد ظهر مبا ذكرناه   
مبدالً منل غَ"نٍي يم رحبل ينبغي أن يقولرٍر ،:م بدالً مغريِن تلي مهزةً مهزة ٦سهيل كما يف الت.  

 : يف حنـو    الياءِ  بالواو، وأجازوا أيضاً إبدالَ    "بيون" ه ياءٌ فُا أل م م "ابن" : يف حنو  ٨ون الكوفي أجاز: ٧الثّاين
"شواواً "خي . قَافَ وو  على جوازِ  ٩سهيلهم يف الت   ه جوازاً مروحاًج. ويؤي  ده أن ه سع يف   م"بيةض": "بويوهو  ."ةض 

شاذ١٠ّنيعند البصري .  

، فـإذا   بل فقُ ةاهج الو ن م ١٢هنفإ ،"اهج" : حنو ،هله ال أص   على لفظ  رغ ص  مقلوب  اسم رغإذا ص : ١١الثّالث
صغ١٣ قيلر: "جوهي"دون ر وعٍج؛لِ إىل األص١٤.ة إىل ذلك لعدم احلاج   

 ]شي ـوذَّ ف"يـعد" "ييـعد" حـوـتم         ملْجـلذَا م نـعِ ميغصتـا لـرٍ عمل[  

 ادع" نه م  ألن ؛"ديوع"ه   وقياس .هلوه إىل أص  در ومل ي  ،هوه على لفظ  رغ حيث ص  ،)"عييد" "عيد"وشذَّ في   (
يعود"،  فلم ي رلئالَّ وا الياءَ د  لْ يبِتبتصغريِ س  "عبِ "دو ضالعني، كما قالوا يف مجعـه      م : "ـ أع ومل يقولـوا   ،"ادي : 
"؛"واداًأعل ١٥ا ذكرم.  

                                                
 .٢/٣٤٦ انظر مر - ١
٢٨٦ - ٢.  
  .وھو تصحیف". تاء:" في األصل- ٣
 ).أمم( انظر الصحاح واللسان . َأْاِمَمًة: الذي ُیْقَتدى بھ،  وأصلھ؛ وھوإماُم جمع - ٤
٤/١٩٠٨ - ٥. 
٢٨٦ - ٦.  
 .٣٤٧-٢/٣٤٦ التنبیھ الثاني في مر - ٧
   .٣/٣٨٠، والھمع ٢/٣٤٦، ومر ١/٣٥٩ انظر مذھب الكوفیین في االرتشاف - ٨
٢٨٤ - ٩. 
 ."لف مبدلة من الواو أكثر، وھو غلٌط منھماألویٌب، فیجيء بالواو؛ ألنَّ ھذه ن: ن یقول في ناٍبن العرب َموِم: "٢/١٢٧ قال سیبویھ في الكتاب - ١٠

 .٣/٣٨٠، والھمع ٢/٣٤٧، ومر ١/٣٥٩واالرتشاف ، ٢١٣ -٢١٢ واللمع، ٣/٣٨وانظر األصول 
 .٢/٣٤٦، ومر ٢٨٦ انظر التسھیل - ١١
  ".ألنھ:" في ط، وص- ١٢
  ".فیھ" زیادة ١ في ط- ١٣
 ".انتھى"ادة  في د زی- ١٤
 ".ذكرنا:"وفي ط، وص". ذكرناه:"في دو. ٢/٣٤٧انظر ما سبق في مر   - ١٥

ب/٣٢٧
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)متحو...     ملرٍ عيغصتا لذَا م نعِ مملْج١يعين) ل:جيب عِ جلمكسريِ التم نر الثّاين دإىل أص ل ـ ه مـا و جب 
فيقال يف    ؛صغريللت "و ،"ابن "و،"ابب "ميانز" :"أنو،"ابي "أبو،"ابو "مـ  ما شذّ إالّ،"ينازِو ـ أع"ـ ك ادي"، 

٢هوقول:  
٢٦٩ -ح ـمى الَ يهلُّ الْداـحإالَّ بِإذْنِن الَ          رونـأَلُ األقْـسامق٣ْوـ عيالْم قِ ـداث  

  .قاثو املَ:يريد

  : تنبيه

 ،"مية وقيمق" : حنو،ى على ما هو عليهر فيه فيبقَا ما ال يتغي أم.األولر فيه  يتغيالّذيكسري  يف التمكْهذا احلُ
   ."مية ودميد"و

 ]اَأللـو يانِـالثَّفـ الْمـزِيعجي او         لُـدـكَ اًوـذَا مـا اَألصهجي هيلُـلُ ف[  

)  فاَألللُ  الثّاينوعجي دزِياو... الْماًو (حنو: "ارِض ب وضوو "برِي ،"اشٍم، وم وشي"،)     هيلُ فا اَألصكَذَا م
  ."جيوع" و،"بيوص" : فتقول فيهما؛"اجٍع" و،٤"ابٍص" ف كأل،)يجهلُ

   /:تنبيهان

 كمـا   "مديأو" : تقول فيه  "مآد"ـ ك ، تلي مهزةً   مهزة ن م لُدب املُ الثّاين فل واواً أيضاً األل   عجا ي م م :األول
تقدم التعليهنبيه  .  

  ."مادأو" و،"بارِوض" : فتقول؛التصغريِ مِكْح كَالثّاين ف األلكسري يف إبدالِ التمكْ ح:٥الثّاين

 ]قُـوكَمنـلِ الْموص يغصي الترِـف ا ـم      حي ـلَمـوِ غَيالت ثـرـ كَاًـاِء ثَال"اـم"[  

) قُوصنلِ الْموكَم( -   وهو ما ح ذف  بأنْ - ٦لٌ منه أص  ت رد   إليه ما ح ذمنه   ف ) صي الترِفي؛)غ ل تتى بِ أتنةُي 
وكذا  ،مِ الالَّدر بِ"هيوم" : فتقول فيه"هوم" :هلُ أص،)"ما"ـ كَ اًلَم يحوِ غَير التاِء ثَالث    ...ما (٧ هذا ، وحملُّ "ليعفُ"

                                                
 ".أنھ"في ط، وص زیادة و. ٢/٣٤٧انظر الشرح اآلتي في مر  - ١
عقد : "روایة؛ وال شاھد فیھ على ھذه الروایة، وذكر أبو زید "عھد المواثق: " بروایة٢٧١لعیاض بن درة في نوادر أبي زید  البیت من الطویل، - ٢

، ٣/١٥٧وھو بال نسبة في الخصائص . ٤/٥٣٧، والمقاصد )وثق(، واللسان ٤/٩٦والشاھد لعیاض بن درة في شرح الشافیة للرضي ". المیاثق
  .المعاھدُة: والُمواَثَقُة .٧/٣٦٠، وشا ٢/٣٤٧ورد في مر . ٥/١٢٢وشرح المفصل البن یعیش 

 :وأصلھ،  لغة لبعض العربوھي: "٤/٩٥؛ وفي شرح الشافیة للرضي "المیاثق"على " میثاق"المیاثق، ووجھ االستشھاد جمع : موضع الشاھد
لى وقال أبو الحسن األخفش فیما كتبھ ع".  قلبت الواو یاء النكسار ما قبلھا، فكان القیاس في الجمع أن ترجع الواو، لزوال موجب قلبھا یاء"موثاق"

  ".أجود وأشھر"  المواثقعھد" وروایة .ھذا شاّذ: "٢٧١أمالي أبي زید 
 ".ُتسأُل األقواُم: "وفي ص .وھو تحریف". األقدام:"١ في ط- ٣
   ).بوص(الصحاح واللسان نظر ا. جر مّرش عصارة :وقیل. المّر  ضرب من الشجر: الصاب- ٤
 .٢/٣٤٨ انظر مر - ٥
 ،"سھ" و،مسمى بھ" ُخذ" نحو ،ھ ما حذف منھیوالمراد بالمنقوص ھنا ما حذف منھ أصل، فإذا صّغر رّد إل:" في د أثبت بیت األلفیة كامًال ثم قال- ٦
  .وحذف ما دون ذلك". برد فاء األول وعین الثاني والم الثالث"  ویدّي، وستیھ،أخیذ:" فتقول فیھا."ید"و
 ".أي التكمیل المذكور:"٤/١٦٤١ في صب - ٧

 أ/٣٢٨
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ـ  در بِ "ليكَأُ" و ،"ذيخأُ" : فتقول فيها  ؛"رٍح" و ،"دي" و ،"هس" و ،الماً أع "ذْم" و ،"لْكُ" و ،"ذْخ" يف   تفعلُ اء،  الفَ
  .  الالمدر ب١ِ"حيرح" و،"ةيدي"ني، و العدر بِ"هيتس" و،"ذينم"و

ـ " :، حنـو  نائي الثُّ لُمكَ أيضاً كما ي   ٢لمكَ وي ، ا دتع مل ي  التأنيث  تاءُ الثُ والثّ  كان على ثالثة   وإنْ عةد"، 
  . الثّاين والم األول فاء در بِ"ةينس" و،٣"ةديعو" : فتقول فيهما؛"ةنس"و

ى بدونـه،  أتت ت"ليعفُ" ةَين بِ ألنّ؛ إليهة لعدم احلاجفذ إليه ما حدر مل ي٤اءت غري ال  كان للمنقوص ثالثٌ   وإنْ
  .  احملذوفدر ب٦ِ"ريوه"  وشذّ".تييم" و،"كيوش" و،"ريوه": "تيم" و،"اكش" و،٥"ارٍه"فتقول يف 

الً إىل بنـاء    صول املنقوص ت  مكَ كما ي  التصغري أيضاً يف    لُمكَعاً ي ض و نائي الثّ  إىل أنّ  )امكَ( :٧وأشار بقوله 
   . إليه خبالف املنقوصِدر يثٌ له ثالملَع ال يعو هذا الن أن٨ّ إالّ،"ليعفُ"

٩ يف الكافيةوأجازفيه ١٠سهيل والت وجنيه :  

   ."يلَه" و،"ينع" :ى مامس م"لْه" و،"نع" فتقول يف ةلَّ عف حبرلَمكَ يأحدمها أنْ

   ".ليلَه" و،"نينع" :ف فتقول فيهماضاع قبيل املُن ملَعج يواآلخر أنْ

وصرل  بأن١١ّسهيلح يف التأَاألو ىلَو.وبه جز م١٢هم بعض/.  

ه ال   لكن   ما" يف   يظهر هلذين الوجهني أثر"االمسي ١٣ أو،ةاحلرفي ةإذا س ام ١٤ي،فإن قْك تقول على التيندير: 
"موي" .  

  

  

                                                
 .وھو تصحیف". حریج:"٢ في ط- ١
 ".وكمل:" في  د- ٢
 ولم ُیقصد بھا ،، ویمكن دفعھ بأن تاء المصّغر تمحّضت للتأنیثاعترضوه بأن فیھ جمعًا بین العوض والمعّوض عنھ:"٤/١٦٤٢ في صب - ٣

  ". بل التي تظھر عند تصغیر المؤّنث،عوضیة أصًال، فھي لیست التي كانت عوضًا
 .وھو تصحیف". الیاء:" في ط، وص- ٤
 ).ھور(لسان انظر الصحاح وال. جرٌف ھاٍر: ویقال أیضًا. ھاَر الجْرُف َیھوُر َھْورًا وُھؤورًا، فھو ھائٌر - ٥
 وھویئر على .بالھمز" ھویئر : "٢/٣٥٠، ومر ٤/١٩١١، وشرح الكافیة ٢/١٢٥وفي الكتاب . ١/٣٦٦ كذا وردت بیاء مشددة في االرتشاف - ٦

  .وفي ھوّیر تخفیف وإدغام. األصل
 .٣٥١-٢/٣٥٠ انظر مر - ٧
 .٢والمثبت ما في ط. وھو خطأ". إلى:"، وص١ في األصل ود، وط- ٨
  .٤/١٩٠٥كافیة  شرح ال- ٩
٢٨٥ - ١٠.  
٢٨٥ - ١١.  
 .٧٩١ منھم ابن الناظم في نا - ١٢
  ".و:" في د- ١٣
 ".بھما:" في د- ١٤

ب/٣٢٨
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  : تنبيهات

اً، بل  ا أيضدتعها ال ي فإن،"تأخ" و،"تنبِ"  تاَء ليشملَ اهلاءِ  غري : ومل يقل  )اِء الت ريغَ( :ما قال  إن :١األول
  . احملذوفدر بِ"ةيخأُ" و،"ةينب" :يقال

 "ىري"ل كقولك يف تصغري      فاألو ؛طاًسالً أو و   ولو كان أو   ، ما زاد على حرفني    )ثاًثال( :يعين بقوله : ٢الثّاين
]مس٣]ى بهم: "يري"م نغري ر عة اعتداداً حبرف املضارد.   

٤و واملازينّ أبو عمرٍوأجاز الرفيقوالند : "يٍءر٥"ي .  

٦ويونسي ردوال ي ننُول مذهبه يف  على أص"يعتصغري "لي "يوحنوه"ىلَع .   

م مثالُوتقدالو طس.  

 ما هي فيه إذا ما مل يذكر ذلك ألنّ  ا هي فيه، وإن   م م  احملذوف در بل ي  ،لِ أيضاً مزة الوص   دتعال ي : ٧الثّالث
صغر ح فَذحنو ، هلما ني ال ثالثَ   منه فيبقى على حرفَ    ت : "و ،"ماس "تقول يف تصغريمها   ؛"ناب : "سمو ،"ي "بني" 

استغناًءلِحبذف مهزة الوص ل ٨ك عنها بتحراألو.  

  كمـا مـر    اهر وهذا هو الظَّ   ، صحيح  فهو متثيلٌ   املشروبِ ١١ اسم ١٠ا أراد    إنْ )"ام"ـكَ( :قوله: ٩الرابع
الشرـ أراد ب   وإنْ . عليه ح"الّيت  الكلمةَ "ام ت ستعةًل موصولَ م ١٢ فهو يةً وناف ت نظألنّ ؛ ال متثيل  ري  "ـ  - "ام ةً امسي 

  ةًكانت أو حرفي - م الثُّ ن نائي و ض  عاً ال م١٣ قبيل املنقوص، فيكون   ن حنو   ه أنَّ  مراد "ام" كَ يلُم  ـ كَ كمـا ي لُم 
   .ه منقوص ال أننقوصامل

ومتام    القول يف هذا أن   ه إذا سي بِ مم ا وكان ثانيه صحيحاً حنو    ع ثنائياً فإنْ  ض : "و ،"له "لب"  مل ي زعليـه   د 
ـ  كـان م  فإنْ".يلَه" أو ،"ليلَه" : فيقال عليه ياٌءادز أو يفعض ي فيجب أنْ  ؛رغصى ي  حت شيٌء عتال وجـب  

، وذلك  د باملَ "اءم" و ،شديد بالت "يكَ" و ،"ولَ" : أعالماً "ام" و /،"يكَ" و ،"ولَ" فيقال يف    التصغريضعيف قبل   تال
                                                

  .٢/٣٥٠ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ١
  .٢/٣٥٠ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٢
 . زیادة من د، وط، وص- ٣
، ومر ٣٦٦-١/٣٦٥، واالرتشاف ٢٨٥، والتسھیل ٤/١٩١١، وشرح الكافیة ٧٣-٣/٧٢ انظر مذھب أبي عمرو والمازني في الخصائص - ٤
٢/٣٥٠.  
یريء بھمزة بعد یاء التصغیر وبتنوین عوض عن الیاء المحذوفة اللتقاء :"٤/١٦٤٣وفي صب . وھو األْصل". یریئي:" في األصل، ود- ٥

 ".الساكنین
  ، ٢/٣٥٠، ومر ١/٣٦٦، واالرتشاف ٣/٧٢ انظر مذھب یونس في الخصائص - ٦
 .٢/٣٥٠ انظر مر - ٧
 ".بتحریك:" في د، وط، وص- ٨
 .٢/٣٥١ انظر مر - ٩
 ".بھ":، وط، وصد في - ١٠
  ".الماء: "زیادة  ط، وصيف - ١١
  .من د" فھو.....إن أراد بھ اسم الماء"  سقط - ١٢
 .في د" یكون" لیست - ١٣

  
  

 أ/٣٢٩
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ك زِ ألنت على األلف أ   دل  ان فأُ فَفاً فالتقى ألبلَدمهزةً انيةُ الثّ ت   فإذا ص ،غأُ نَر عطي ـ ن ح ـ " و ،١"ود" مكْ حي"، 
 كمـا   بثالث ياءات  "ييكُ" :قال، وي "ويود" و ،"ويولُ" :ماهلُ، وأص ٢"يود" : كما يقال  "يولُ" : فيقال "اٍءم"و

 إليـه  تدر فَ ه هاءٌ  هذا الم   أنّ ، إالّ "هيوم" : كما يقال يف تصغري املاء املشروب      ،"يوم" :، ويقال "يحي" :يقال
٣مكما تقد .  

ـ  ةً تار رغصي فَ ؛ يف لغة   وحرفاً آخر  فاً يف لغة  ر ح  يكون احملذوف  وقد": ٤قال يف شرح الكافية   : اخلامس  در بِ
   ٦"."ةهيضة، وعيضع": ٥"ةضع"، ويف تصغري "ةهين وس،ةينس": "ةنس" هذا، كقولك يف تصغري در بِهذا وتارةً

 )مـوبِت ـنخـرـمٍيغصفَـ ياكْت بِ     ى ـرطَ"ـلِ كَـاَألصالْعـينِي "فعطَفَ" يعاـامل"(  

   .دوائ الزنه م بتجريد االسمِيم، وهو تصغريخر التى تصغريمس ي نوعالتصغري ن م:٧أي

ـ يعفُ" فعلى    كانت أربعةً   وإنْ ."ليعفُ" على   رغ ص ه ثالثةً ولُ كانت أص  فإنْ فتقـول يف     "لع ،"مـ ع  ":فطَ
"طَعويف   ،"في "أزره:" "زهويف   ،"ري "حو ،"دام "حمو ،"اند "حو ،"ادم "محو ،"ودم "ـ أح دم" :"حـ م دي"، 

  ."رفيصع" و،"سطيرقُ": "ورفُصع" و،"اسطَرق"وتقول يف 

  : تنبيهات

ـ "، فتقول يف    اُءه الت تقَح لَ ثٌاه مؤن مس وم  األصولِ يم ثالثي رخ الت  تصغري رغ إذا كان املص   :٨األول سواءد"، 
  ."ةبيلَغُ" و،"ةديعس" و،"ةلَيبح" و،"ةديوس": ٩"بِالَغَ" و،"ادعس" و،"ىلَبح"و

ـ  رخيمِ الت ث تصغري  باملؤن ةصاف اخلاص  األو ن م ١٢"قالطَ" و ،"ضائح" : حنو ١١ترغإذا ص : ١٠الثّاين : ت قلْ
"حيلَطُ" و،"ضيقي"ألن ها يف األصرٍ ملذكَّةٌفَل ص.  

                                                
  ).دوا(انظر الصحاح واللسان . المفازة، أو الصحراء: وقیل. الفالة الواسعة:  الَدّو- ١
 .وھو تحریف". ددي:"١ في ط- ٢
 .من د" كما تقدم.....وتمام القول في ھذا" سقط - ٣
١٩١١-٤/١٩١٠ - ٤.  
الم  ألن ؛الثاني ھو األنسبالمعنى و . الكذب والبھتان:الِعَضھ و. ِعضاَھٌة، وِعَضَھٌة، وِعَضٌة:وواحدة الِعضاِة. شجٍر یعظم ولھ شوٌك: الِعضاُة - ٥

 .)عضو(، و)عضھ ( انظر الصحاح واللسان .ھاءال أو واوال  لھا أصالن،كونی یحتمل أن الكلمة
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٦
 .٢/٣٥٢ الشرح اآلتي في مر - ٧
 .٢/٣٥٢ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ٨
 وفي القاموس أنھم ،غالب بالغین المعجمة:"٤/١٦٤٥وفي صب  . َغالِب كَقَطاِم اسم امرأة٢/١٣٤یبویھ ضبطھا في كتاب سو". غالَّب:" في ط- ٩
 ".  وَغَالِب كَقَطاِم، وَغالَّب كَكتَّان،َحابـموا بَغالب كَسـس
  .٢/٣٥٢ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ١٠
 ".صغر:"، وص١ في ط- ١١
 .وھو تحریف". طابق:"١ في ط- ١٢
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 ال يقـاس     وهو شـاذٌّ   ."يعاًمس" و ،٣"هاًيرب": "يلعامسإِ" و ،"يماهربإِ" يف تصغري    ٢حكى سيبويه : ١الثّالث
ـ  فباتفاقٍم  ا امليم والالّ   أم ؛ أصولٌ م والالَّ  فيهما وامليم   اهلمزةَ  ألنّ ؛يندني وزائ  أصلَ ف فيه حذْ   ألنّ /؛عليه ا ، وأم

   .أنها زائدةٌ  سيبويه ومذهب.ةٌها أصليد أن املربمذهب: ٤الف ففيها خاهلمزةُ

االوينبين عليهما تصغري سني لغري ترخيمم :  

 أُ": ٥دفقال املرببرِيأُ" و "هيسيم٦وقال سيبويه  ".عي :"برو ،"يمهِي "سمييلع."  وهو الص الّذي حيح س بـو  عه أ م
زيد وغريه م٧ العربن.  

   :وعلى هذا ينبين مجعهما

ـ " و،"يـه ارِأب": دوعلى مذهب املرب ".يلاعمس" و،"يماهرب": ٩ اخلليل وسيبويه ٨فقال أسوحكـى   ".يعام
١٠ونالكوفي: "برو ،"ماه "سمو ، بغري ياء  "لاع "براهو ،"ةم "سمواهلاءُ "ةلَاع ، ب لٌد م ١١وقال بعـضهم   . الياء ن :

"و ،"هارِأب "أس١٢وأجاز ثعلب  ".عام :"بركما يقال يف تصغريه    "اه ،: "برهي." والوجه  أن ي جمع ا جمع  سـالم ة 
  . "ونَيلُاعمسإ" و،"ونَيماهربإ": فيقال

 ني، بـدليل قـولِ    وفيوللك: ١٥، وقيل ١٤اء وثعلب الفاً للفر رخيم باألعالم خ   الت  تصغري ال خيتص : ١٣الرابع
: ١٨، قال األصمعي"قريق على أُبي الرمأُجاء بِ": ١٧هم كالمن، وم"قلَأب" رغص م ،"مذَ وي قيلَ ب يرِجي": ١٦العرب

تزعم العرب أنه مقولِن ر لٍجولَ رأى الغعلى ج لٍمأو صغريق، فقلبت الواو يف رمهزةًالت .  

                                                
 .٣٥٣-٢/٣٥٢ انظر مر - ١
  .٢/١٣٤ الكتاب - ٢
  .وھو تصحیف". یربھا:"١ في ط- ٣
 .٣٩٣-٣/٣٩٢، والھمع ١/٤٠٠، واالرتشاف ١/٢٦٣، وشرح الشافیة للرضي ٣/٥١انظر مذھب المبرد وسیبویھ في األصول  - ٤
  .٣/٣٩٣، والھمع ١/٤٠٠واالرتشاف ، ١/٢٨٤وشرح الشافیة للرضي ، ٣/٦١، واألصول ٢/٢٤٩انظر مذھب المبرد في المقتضب  - ٥
 .٢/١٢٠ الكتاب - ٦
- ٢٩٣ وفي المسائل المنثورة .٢/٣٥٢، ومر ١/٤٠٠، واالرتشاف ١/٢٦٣كذا ذكر عن أبي زید وغیره من العرب في شرح الشافیة للرضي  - ٧

 .أسیمع، وأبیره:  ذكر أبو علي أن أبا عثمان یقول في تصغیرھما٢٩٤
 .وھو تحریف". وقال:"١ في ط- ٨
  . ٢/٣٥٢ ومر ،١/٦٣٤ والبحر المحیط، ١/٢٦٥قول الخلیل وسیبویھ في إعراب القرآن للنحاس  انظر - ٩
 .٢/٣٥٢ ومر ،١/٦٣٤ والبحر المحیط، ١/٢٦٥ انظر حكایة الكوفیین في إعراب القرآن للنحاس - ١٠
 . ١/٦٣٤ والبحر والمحیط، ١/٢٦٥ منھم المبرد كما في إعراب القرآن للنحاس - ١١
 .٢/٣٥٢، ومر ١/٦٣٤ والبحر والمحیط، ١/٢٦٦علب في إعراب القرآن للنحاس  انظر مذھب ث- ١٢
 .٢/٣٥٣ التنبیھ الرابع بتمامھ في مر - ١٣
 .٢/٣٥٣، ومر ١/٤٠٠، واالرتشاف ١/٢٨٣، شرح الشافیة للرضي ٢٨٩ انظر مذھب الفراء وثعلب في التسھیل - ١٤
  .٣/٥٣٠، والمساعد ٢/٣٥٣، ومر ١/٤٠٠رتشاف االوانظر . ١/٢٨٣ن قال ذلك الرضي في شرحھ الشافیة  مّم- ١٥
 فرس كان یسبق الخیل، وھو في ذلك یذم وبلیق اسم. من أمثالھم في ذم المحسنوھو .  ٢/٤١٤، ومجمع األمثال ٢٦٧ المثل في أمثال أبي عبید - ١٦

 .ویعاب
ھذا التركیب یدل على شيء یحیط . ة؛ وأصلھ من الحیاتالداھی: وأم الربیق: "؛ وفیھ١/١٦٩، ومجمع األمثال ٣٤٨ي عبید  المثل في أمثال أب- ١٧

رتبك، فكأن أم الربیق داھیة تحیط وتدور بالناس حتى یرتبقوا اوربقت فالنًا في ھذا األمر، أي أوقعتھ فیھ حتى ارتبق و. بالشيء ویدور بھ كالربقة
ھو الذي یضرب لونھ إلى الخضرة، : قال أبو زید. ھ لون الرمادوأما أریق فأصلھ وریق تصغیر أورق مرخمًا وھو الجمل الذي لون. ویرتبكوا فیھا

  ."فأبدل من الواو المضمومة ھمزة كما قالوا وجوه وأجوه ووقتت وأقتت
 ). أرق(، واللسان والتاج ٢/٣٥٣، ومر ١/١٦٩قول األصمعي في مجمع األمثال  - ١٨

  
ب/٣٢٩
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ـ عقْم"، و ٢"ددنفَخ"ها، فتقول يف     وغريِ  لإلحلاقِ الّيت وائدني الز ال فرق ب  : ١اخلامس ـ " و ،"سِسن فَضندد" :
"فَخقُ" و ،"ديعو ،"سي "فَضدي"  فَ واخلَ .لإلحلاقوائد   حبذف الزنالظَّ :دد ليم  ٣ريع الـس.  فَ والـضندد : الـضخم 

األح٤قم.  

 ]تاخـوبِت ـماـا التم ثأنِيم ترغـ صن        ـمنـؤع ـثُ ارٍـثـالَثـكَ  ي"ـسْن"[  

 )نم ترغا صم ثأنِيا التبِت متاخارٍ...وع ثنؤم (مناِء الت) ي(،يف احلالِ) ثُالَث ْو،)كَِسن "فتقول يف ؛"ارد 
: ٦ وهذا نوعان؛ أو يف املآلِ."ةيدي" : فتقول يف تصغريه"دي"ـ ك/لِ أو يف األص.٥"ةريود" و،"ةنينس": تصغريمها

 لَ األص ، وذلك ألنّ  "ةيماء وس مس" : حنو ،اُء تلحقه الت  رغه إذا ص   فإن ؛ةلَّتع م  قبل المٍ  ةاً مبد باعي ر أحدمها ما كانَ  
ـ  الكلمـة  الم٧ِ]لُبد[الثة ، والثّة املدلُ بدانيةُ والثّ ،التصغري ى ياءُ لَواُأل: ، بثالث ياءات  "ييمس" :فيه فح ،ت فَذ

 الثياء كما تلحق الثّ   اً، فلحقته الت   ثالثي ر يف هذا الباب، فبقي االسم      على القياس املقر   ٨نيتريين األخ إحدى الياءَ 
راد .واآلخر ما صغر٩ تصغريالت رخيم م١٠ه ثالثةٌا أصولُمم بيانه، وقد تقد.   

  : ه بقول١١ منهمااألولأشار إىل  ؛اُء ال تلحقهما التنيِ نوع املذكورِطابِ الضنى منثْ استمثُ

]ـمي ـكُـا لَمبِالت ـنـا يى ذَا لَبـكَ       سِـر"ـشرٍـج"و "رٍـقَـب" و"ـخـسِم"[  

)   بِالت كُني ا لَمسِ   مى ذَا لَبررٍ"ـكَ...ا يجش" قَر" وٍب"(،  يف لغة  م ن ثَ أنه١٢ام،) سِ"ومأي .)"خ : ه يقال   فإن
ـ  "ةسيمخ" و ،"ةريقَب" و ،"ةريجش":  بغري تاء، وال يقال    "سيمخ" و ،١٣"ريقَب" و ،"ريجش": فيها ـ  ؛اء بالت ه  ألن

   ."ةسمخ" و،"ةرقَب" و،"ةرجش" بتصغري ١٤يلتبس

لُثْوم "خبِ" :"سٍمضو،"ع "عشفيقال فيهما؛"ر  :"بضو،"عي "عشوال يقال،"ري  :"بضيو،"ةع "عشي؛"ةره  ألن
  . ريلتبس بعدد املذكَّ

  

                                                
 .١/٣٩٩ انظر االرتشاف - ١
  الصحاحوذكر أیضًا في). خفد( والخفندد لغة في الخفیدد كما في المحیط في اللغة .وھو تصحیف. مھملةبالحاء ال" الحفندد:"  في األصل، ود- ٢
 . لغة أخرى فیھ؛ وھي الخفیفد) خفد(اللسان و
 ).خفد( انظر اللسان والتاج - ٣
 ).ضفند( انظر اللسان والتاج - ٤
 .وھو خطأ". سنیة ودورة:"١ في ط- ٥
 .٣٥٤-٢/٣٥٣ الكالم اآلتي في مر - ٦
 . زیادة من د، وط، وص- ٧
 .في د" األخیرتین" لیست - ٨
  ".بتصغیر:" في د- ٩
 ."َلىُحْب: نحو" : زیادة د، وط، وصيف - ١٠
  .في د" منھما" لیست - ١١
  .من د" في لغة من أنثھما" سقط - ١٢
  .وھو تصحیف". بعیر:"١ في ط- ١٣
 .وھو خطأ". ال یلتبس:"١ في ط- ١٤

 أ/٣٣٠
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  :  بقولهالثّاينوأشار إىل 

]شـــوـذَّ تنَ لَبود كسٍــر نـورلَ       دـحت ـاقميـا ثُـا فيـثَـ كَاًـالَثر[  

 ،٣"دوذَ" : ال يقاس عليها وهي    ٢حمفوظَة  يف ألفاظ  سٍاء دون لب   الت ك تر  شذّ :١أي) وشذَّ ترك دونَ لَبسٍ   ( 
ـ " للحديـد، و   "عرد" و ،"سوقَ" و ،"سرفَ" و ،٦"برح"و ،٥ اإلبل ن م نِس للم "ابن" و ،٤"لوش"و ع٧"سر، 
   .رب والكرِغ بني الصةُطَ وهي املرأة املتوس؛"صفن" و،"برع" و،"لعن" و،"ىحض"و

يذك٨ِّ العرب وبعض ر "الداحلَ" و،"عررب"فال يكونان م ٩ وبعضهم. هذا القبيلنـ "اء يف  أحلق الت عسر"، 
  ".ةسيوقُ" و،"ةسيرع":  فقال؛"سوقَ"و

  : ١٠تنبيهات

  ."سمخ" و،"رجش" : حنو١١؛ أعيناألول وعِ النسهيل الستثناِءها والتحلكافية وشر يف ا/ض مل يتعر:األول

ـ يمر": م امرأة لَ ع "حمر" بل تقول يف     ، وتأنيث كريٍ تذْ نل عنه م  قم مبا ن  لَ يف الع  ال اعتبار : الثّاين ويف  "ةح ،
"عني" لَ ع م رلج :"عيني" يف   ١٢الفاً البن األنباري  ، خ  ل فتقول يف    ،لِاعتبار األصاألو :"رمالثّـاين  ويف   ،"حي: 
"عييةن." ؛ جييزه ١٣ ويونس لذلك بقول العرب    واحتج  :"نويو ،"ةر "عييذَأُ"، و "ةنيفُ" و ،"ةنهيوهـي أمسـاءُ    "ةر  
  .التصغري ا بعد سميةُ الت تكونَ إلمكان أنْة وليس ذلك حبج.جالٍرِ

:  فتقول ؛التأنيث  تاءَ ت وأحلقْ تر صغ م ثُ ،اَء هذه الت  تفْ حذَ "تخأُ" و ،"تنبِ"ـثاً ب  مؤن يتما س إذ: الثّالث
"بنأُ" و،"ةيخةي."وإذا س ميما مذكَّت لْراً مل تحفتقولاَءق الت  :"بنأُ" و،"يخ١٤".ي   

  

  

                                                
 .٢/٣٥٥ الشرح اآلتي في مر- ١
 ".مخصوصة:"ص في ط، و- ٢
  ).ذود( انظر الصحاح واللسان .ما بین الثالث إلى العشر ذود: الذود من اإلبل، ویقال - ٣
 انظر .الُنوُق التي خفَّ لبنھا وارتفع َضرُعھا وأتى علیھا من ِنتاجھا سبعة أشھر أو ثمانیة، الواحدة شاِئلٌة، وھو جمع على غیر القیاس: الَشْوُل - ٤

  ).شول(الصحاح واللسان 
 ).نیب( انظر اللسان والتاج - ٥
 ".، فیكون من النوع األول"حربة الحدید"مع لحوق التاء یوقع في اللبس بمصغر " حرب"تصغیر : قد یقال: "٤/١٦٤٨ في صب - ٦
 ).عرس( واللسان والقاموس الصحاح انظر .، یذكر ویؤنثطعام الولیمة:  بضم العینوالُعْرُس. ولبؤُة األسد. امرأُة الرجل:  العینكسرالِعْرُس ب - ٧
  . أیضًا١٣٥، وانظر ص "وبنو تمیم یذكرون الدرع: قال أبو حاتم: "٧٣ وفي المذكر والمؤنث للسجستاني .٧٥انظر المذكر والمؤنث للفراء  - ٨
  .٧/٤٠٨، وشا ٢/٣٥٥، ومر ٧٥ انظر المذكر والمؤنث للفراء - ٩
 .٢/٣٥٥ التنبیھات بتمامھا في مر - ١٠
 .في ط، وص" نيأع" لیست - ١١
 .٣/٥١٤، والمساعد ١/٣٧٧وانظر االرتشاف . ٣١٣-٢/٣١٢ المذكر والمؤنث البن األنباري - ١٢
  .٣/٥١٤، والمساعد ٢/٣١٣ انظر مذھب یونس في المذكر والمؤنث البن األنباري - ١٣
  ".انتھى" في د زیادة - ١٤

 ب/٣٣٠
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)ردنلَ...وا كَ  حيا ثُالَثميا فت اقثُ( :)ثَرالثفَ" ١اء مبعىنثَّ، وهو بفتح ال)رثَكَ(ـ ب مفعولٌ)اًيـ :٢ أي."اق ن در 
حلاق اء يف تصغريِ   الت    قوهلم يف    ٣ يف ، وذلك  ما زاد على ثالثة "وو ،"اءر "قُ" و ،"امأمامد":" ورـ ي  ،ة بـاهلمز  "ةئَ

  . "ةميديدقُ" و،٤"ةميمأُ"و

  : ٥تنبيه

أنْ ٦وعمرٍ أبو   أجاز قال يف تصغري  ي"حبلُ" و،"ىارغيىز" :"حبيلُ" و،٧"ةرغييغ٨"ةزفي ،جاء بالتاء عوضاً م٩ن 
 تفَذ ما ح   إالّ ركِّ ما ذُ   غري ذوذ دون ش  اُء الت قحلْوال ت ": ١٠ه قال  فإن ؛هتقَافَوسهيل م  الت  وظاهر .األلف احملذوفة 

 منه ألف أنيثخامسةً ١١ت  سةً أو ساد." ١٢ لقوله بعد ذلكه املقصورةُ ومراد :"وال تف املمـدودةُ ذَحفي  عـوض 
ـ نرب" و ،١٣"ءالَاقب" :يز يف حنو  جِه ي  فإن : أي ،" األنباري الفاً البنِ  خ ،منها ١٤"اءاس :"بويـ ق ـ يرب" و ،"ةلَ  ".ةسنِ

والصحيح: "بويو،"ءالَق "برنِي١٥"اءس.   

)وغـصوا شـالّ وذاًذُــريذ  يـالّت/        ذَا مالفُـو ـعرهنـوعِ ماـا ت و يـت(  

ا م، ولَ نٍكِّمت م ماً غري  اس ق ال يلح   ذلك أنْ  ب ناس ةنتمكِّتصاريف األمساء املُ  لَما كان التصغري بعض     : ١٦يعين
 ها تـصغري  يحبِت اس ،ها بِ فصو وي فصوها ت  بكونِ ،١٧ةن املتمكِّ اِء باألمس هبهما ش  وفروع "ذيالّ" و ،"اذَ"كان يف   

  لكن على وجه خ ولف  فَ ؛نِ املتمكِّ  به تصغري رِتك صغريها على ما كان عليه قبل       لُ أوالت وع ،وض م ن ض م ه ألف 
زِمةٌيد  رِ يف اآلخ، قَافَوواملتمكِّ ت يف زيادة ياءٍ   ن  ساكنة  ١٨ ثالثة  ذَاللَّ": "يتالّ" و ،"الّذي" فقيل يف    ؛ بعد فتحةاي"، 
   ."ايتاللَّ"و

   ".انيتاللَّ" و،"انيذَاللَّ": ١٩التثنيةويف 

                                                
 .من د" بمعنى" سقطت - ١
  .٢٥٨ائل المنثورة  وانظر المس.٢/٣٥٦ الشرح اآلتي في مر - ٢
 .، وص٢في د، وط" في" لیست - ٣
 .وھو خطأ. بتخفیف الیاء" أمْیمة"، و"ورْیئة:" في ط- ٤
  .٢/٣٥٦ انظر مر - ٥
 .٢/٣٥٦، ومر ١/٣٨٠، واالرتشاف ٤/١٩١٥ انظر إجازة أبي عمرو في شرح الكافیة - ٦
 .وھو خطأ. بسكون الیاء" حبیرة:"٢ في د، وط- ٧
 .وھو خطأ". زةلغیغ:"، وص١ في ط- ٨
  ".عن:"١ في د، وط- ٩
 .٢٨٧-٢٨٦ التسھیل - ١٠
 ".التأنیث:" في د، وط، وص- ١١
 .٢٨٧ التسھیل - ١٢
 .الء الباِق:وِإذا َخفَّْفت َمَدْدت فقلت، ِإذا شدَّدت الالم َقَصْرت.  الُفول:الباِقلَّى): بقل( في اللسان والتاج - ١٣
 ". براناساء:"١ في ط- ١٤
 .وھو خطأ". برینیساء"، و"برینیسة:" في د- ١٥
 .٣٥٧-٢/٣٥٦ انظر مر - ١٦
 .١من ط" المتمكنة...ناسب ذلك" سقط - ١٧
 .في د" ثالثة" لیست - ١٨
 ".تثنیتھما:" في د، وط، وص- ١٩

 أ/٣٣١
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ذَاللَّ": "الّذي" يف مجع    ١ فقال سيبويه  :ا اجلمع وأماللَّ" رفعاً، و  ٢"ونيذنيي جر  باً، با اً ونصلضقبل الـواو،    م 
ذَاللَّ": ٣ وقال األخفش  .ل الياء  قب رِوالكسيذَاللَّ" و ،"نويـ   .  بالفتح كاملقصور  "ني ومنشأ اخلالف من ؛ثنيـة  الت 

ـ : واألخفش يقـول  . هن وغريِ  بني املتمكِّ  ٤اًقر وفَ ثنية ختفيفاً ا يف الت  يذَاللَّ"ف  فت أل ذح: فسيبويه يقول  حفت ذ
اللتقاء الساكنين.   

  . "الّيت" تصغري "ايتاللَّ" ، وهو مجع"اتيتاللَّ": "الّيت"وقالوا يف مجع 

   ومل يذكر سيبويه مالّيت املوصوالت   ن ص غر ذَاللَّ" ت غرياللَّ" و ،"ايتاي" وتثنيت ،  وقـال يف    .همـا همـا ومجع 
اللَّ"و": ٥سهيلالتتاللَّ" و "اتيويالالَّ" يف   "اتاللَّ"، و "يتواللَّ" و ،"ايوالالَّ" يف   ٦"ونيالالَّ" و ،"يئنيئ." فزاد   تـصغري 
ـ الالَّ"  تصغري ٨ما كاله "اتيواللَّ" و ،٧"اتيتاللَّ" ه أنَّ  وظاهر كالم  ".نيئالالَّ" و ،"يئالالَّ" و ،"يتالالَّ" ـ  ".يت ا  أم
ه تـصغرياً   وز يف جعل   فتج ، كما سبق  "ايتاللَّ" ما هو مجع  فإن" اتيتاللَّ"ا  وأم. ٩ ذكره األخفش  حيح فص "اتيواللَّ"
 "ايواللَّ" أيضاً   ١٢ وأجاز األخفش  ".ايتاللَّ" جبمع   ر استغناءً غصت ال   "يتالالَّ"  أنّ ١١ومذهب سيبويه . ١٠"يتالّال"ـل

   ./ غري مهموز"يالالَّ"يف 

وصغروا مو،"اذَ" أمساء اإلشارة ن "ذَ":  فقالوا"اتو،"اي "ت١٣"اي.ذَ" :ثنية ويف التو،"اني "تاني" .  

   .١٧"اءيلَأُ" :١٦ باملد"ءوالَأُ"يف و .١٥"ايلَأُ": ١٤ بالقصر"ىلَوأُ"وقالوا يف 

ومل يصغذلكروا منها غري .  

  

  

                                                
 .٢/١٤٠ الكتاب - ١
 .٢/١٤٠والمثبت بفتح الذال وھو موافق لما ورد في الكتاب . بكسر الذال" اللَِّذیُّون:"٢ في ط- ٢
، وزھر ٢/٣٥٧، ومر ١/٣٩٣، واالرتشاف ١/٢٨٨وشرح الشافیة للرضي ، ١٤/١٠٥والمخصص ، ٢/٢٩٠ انظر قول األخفش في المقتضب - ٣
٢/٣٢٦.  
  ".وفرق:"، وص١ في ط- ٤
٢٨٨ - ٥. 
ر مدغمة في الیاء المبدلة والیاء المشددة في اللوّیون یاء التصغی:" ٤/١٦٥١وفي صب . بإثبات الھمزة" اللویاء واللویؤون ":٢٨٨  في التسھیل- ٦

 ". ورأیت في نسخة محررة من شرح الشافیة للمصنف اللویؤون بإثبات الھمزة بعد المثناة التحتیة الساكنة: قال عبد القادر. من ھمزة الالئین
  .وھو خطأ". اللیات:"١ في ط- ٧
 .في د" كالھما" لیست - ٨
 .٢/٣٢٦، وزھر ٢/٣٥٧، ومر ١/٣٩٤، واالرتشاف ١/٢٨٨ضي شرح الشافیة للرو ،١٤/١٠٥ المخصص  قول األخفش في- ٩
 ".تصغیَر الالتي:"٢ في ط- ١٠
 .٢/١٤٠ الكتاب - ١١
 .٢/٣٥٧، ومر ١/٣٩٤، واالرتشاف ١٠٦-١٤/١٠٥ انظر إجازة األخفش في المخصص - ١٢
 ).ذا( واللسان ،٢١٩اللمع انظر . أنِّي أُبو َذیَّاِلَك الصَّبيِّ...ْحِلِفي بربِّك اْلَعِليِّتأو :  كقول الشاعر- ١٣
 .٢/٣٢٥انظر زھر .  وھي لغة التمیمیین- ١٤
 . ٢/٣٢٥، وزھر ٧/٤٢٠ وكذا في شا ".أولّیا:"، وص٢ في ط- ١٥
 .٢/٣٢٥انظر زھر .  وھي لغة الحجازیین- ١٦
 .٢/٣٢٥، وزھر ٧/٤٢٠ وكذا في شا ".أولّیاء:"، وص٢ في ط- ١٧

  ب/٣٣١
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  : تنبيهات

  . ٣سهيل قاله يف الت،٢ريبكثنية واخلطاب ما هلا يف الت التن مالتصغري اإلشارة يف ألمساِء: ١األول

 الكلمـة،   نياألوىل ع :  بثالث ياءات  "اييت" و ،"اييذَ" ":ايت" و ،"ايذَ" لُأص": ٤ قال يف شرح الكافية    :الثّاين
، فلـم جيـز    حبذف واحدةخفيف التدص فقُل توايل ثالث ياءات  قثْ، فاست التصغري طى ياءُ ها، والوس ثة الم الوالثَّ

صغري ياء  حذفالتأللف إىل فتحِالثة حلاجة اى، وال حذف الثّ لداللتها على معنما قبلها، فلو ح زِت لَفَذم فـتح  
  يـاءِ  ذلـك وقـوع  ن ممه يلزى مع أنولَ اُألفن حذْ فتعي،كسريها بألف التهِبش لكرح وهي ال ت   ،التصغري ياِء

  . "نكِّمت ما هو مله لتصغريَِ نكُّم ما ال تة تصغريِفَلَاخ من مدصا قُمداً لض لكونه عارفت، واغْ ثانيةًالتصغريِ

  : ه أوج ثالثةن مضرتع البيت، م...)وذاًذُوا شرغصو(: اظم الن قولُ:٥الثّالث

لُأوها أنه مل يبيتصغريِ كيفيةَن ها، بل ظاهره يوهأنَّم املُها كتصغريِ تصغري تنِكِّم .  

  .  الفروع كما عرفتروا مجيعغصهم مل ي ألن؛ه على عموم ليس)وعِر الفُعم( :ه قولَثانيها أنّ

  ألفاظ نروا م غصهم مل ي  وا على أن  ا، وقد نص  ترغ كما ص  رغ ص "يت"  أنّ موه ي )يا وت ها ت نم( :ه قولَ  أنّ ثالثها
املؤنإالَّ ث  "ات".   وهو املفهوم م ن ؛سهيل الت ال": ٦ه قال  فإن ي صغرم املُ غريِن تالّ" و،"اذَ"  إالَّنِكِّميذ"هما  وفروع
   ٨."تا "ث غري ألفاظ املؤنن مر ومل يذكُ،"هاركْ ذ٧اآليت

ـ أفْ"م، و  كما تقـد    املوصولِ  اإلشارة، واسم  اسم: ١٠ أربعةٌ  إالَّ نِكِّمت املُ  غريِ /ن م رغص مل ي  :٩الرابع يف  "لع 
التعواملركَّ بِج ،ب جِ املزـ ك ي"بلَعبو ،"ك "سيبويه"،يف لغة م بنامهان ،ـ  فأم ا ممـا فـال إشـكالَ   نأعر . 

وتصغريمها تصغري املتحنونِكِّم : "ا أُمحِسينو،١١"!ه "بعلَيبو،"ك "سيبِيوي١٢"ه .  

  

  

                                                
 .١من ط" األول"سقطت و. ٢/٣٥٨انظر مر  - ١
 .وھو تحریف". یرالتكس:" د، وط، وص في- ٢
٢٨٨ - ٣. 
١٩٢٥-٤/١٩٢٤ - ٤. 
 .٢/٣٥٩ التنبیھ بتمامھ في مر - ٥
 .٢٨٨ التسھیل - ٦
 .وھو تحریف". الالتي:" في األصل- ٧
 ".انتھى" في د زیادة - ٨
  .٢٨٤-٤/٢٨٣ التنبیھ الرابع في ھشا - ٩
  ".روید زیدًا: أویھ، كما قالوا: ، فیقال"أّوه"المنادى، و ] ٣/٣٩٠[زاد في الھمع : "٤/١٦٥٢ في صب - ١٠
 .٨ وانظر فیھا الحاشیة رقم ٢٨٦ صفحة عجبتنظر ما تقّدم عن تصغیر فعل الا - ١١
 . سقط التنبیھ الرابع كلھ من د- ١٢

 أ/٣٣٢
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  : ١ةخامت

يصغر اجلَ  اسم عِم ل شهِب ه بالواحفيقال يف    ؛د "بكْر:" "كَرويف   ،"بي "س٢"اةر: "سروكذلك اجلمـع    ".ةي 
، ويف "ةيفُت" ":ةيتف"، ويف "سليفَأُ" ":سلُفْأَ"، ويف "الميجأُ" ":المأج"، كقولك يف ٣ةلَّ أمثلة الق على أحدالّذي

"جِأنأُ" ":ةدنجِيةد" .  

وال يصغرعلى مثالٍ مجع م ثْ أمثلة الكَنربِ ألنّ؛ة نيعلى الكثْه تدلُّت رةه يدلُّ وتصغريلَّ على القفَة تافَناي.   

٤ونوأجاز الكوفيتصغري ما له نظري م نغْ" يقال يف  أن٥ْ فأجازوا؛ أمثلة اآلحادانفَر:" "غَييقال ، كما "انفَر
   ".ليصأ" ع مج"نالَصأُ" و،"نالَأُص" ه تصغري زعموا أن؛"ناًالَيصأُ"، وجعلوا من ذلك "انميثَع" ":انمثْع"يف 

وما زعموه مردودم نو جنيه :  

 يف   مجـع   اجلمـعِ   تصغري  ألنّ ؛ مجعٍ ه تصغري  كون ح، فال يص  "ليصأُ" هو معىن    "نالَيصأُ" معىن    أنّ :أحدمها
  . املعىن

ـ   "نالَفع" و "نالَفُع"  ألنّ ؛"نيليصأُ" : لقيل ٦"نالَصأُ" ه لو كان تصغري    أن :الثّاين  :ا قيـل فيهمـا    رس إذا كُ
  وكلُّ".نيابِر وغَ،انبرغ"، و"نيابِقَ وع،انبقْع"، و٧"نيامش وخ،انمشخ"، و"ينارِص وم،انرصم"ـ، ك"نيالعفَ"

ـ أ" مجع   "نالَصأُ"  تصغري "نالَيصأُ"  كونُ لَطب، فَ "نيليعفُ" على   رغص ي "نيالعفَ" على   رسما كُ  ص٨"لي مـا  ، وإن
ـ إِ"هم يف   ه قولُ  ونظري .هارِبكَ م  بناءِ يء ا على غريِ    جِ الّيت رات املصغ ن م "نالَيصأُ" نأُ" ":انسـ ن ِسيويف  ٩"اني ،
"مبرِغ:" "مغرِيانب."  وال استبعاد   يف ورود  على بِ  رِ املصغ نية م فَخالة/ ل بنية كَ مرِب   ه، كما وردت مجوع م ةٌفَخال 

  .ها آحادها ألبنيةتيأبنِ

ان  ك ون إنْ  مجعه بالواو والن   ه مثّ رغه وص  إىل واحد  هد الكثرة ر   مجوعِ ن م  مجعٍ  تصغري دص قَ ن م واحلاصل أنّ 
ل، كقولـك يف  قع ال يرٍ أو ملذكَّث كان ملؤناء إنْ وباأللف والت".ونميلَغُ" ":انملْغ"ل، كقولك يف    عاق رٍملذكَّ

"جو،"ارٍو "دراهم" :"جورِيو،"اتي "درهِياتم."   

                                                
  .٣٨٩-١/٣٨٨ وانظر االرتشاف .١٩١٩-٤/١٩١٦ الخاتمة بتمامھا في شرح الكافیة - ١
  ).وسر(انظر اللسان والتاج . َسَراِة كلِّ شيء ما اْرَتَفع منھ وَعال - ٢
 .وھو تصحیف". العلة:"١ في ط- ٣
 .٣/٥١٧، والمساعد ١/٣٥٣، واالرتشاف ٢٨٧، والتسھیل ٤/١٩١٦ظر إجازة الكوفیین في شرح الكافیة  ان- ٤
  .من د" فأجازوا" سقطت - ٥
 .وھو خطأ". أصیالن:" في د- ٦
ولم أقف  .٢/٢٠٠، وكذا ذكره سیبویھ في الكتاب "شَّان وحشاشینُح"٤/١٩١٧ وفي شرح الكافیة .وھو خطأ. بكسر الخاء" ِخشامین:" في ص- ٧

جمع : )بضم الحاء وكسرھا (والُحّشان. ح الكافیةشرو  الكتابفيوردت كما " ّشانُح" ولعلھا تحریف .فیما عدت إلیھ من مصادر" خشمان"على 
جثمان، "تحریف لعلھا  وأ). حشش(انظر اللسان والتاج . وحشاشین جمع الجمع. ؛ وھو البستان، والنخل المجتمع)بضم الحاء وفتحھا (الُحّش

في عبارة الشارح بكسر الخاء المعجمة جمع " الِخشمان" ولعل :"٤/١٦٥٣وفي صب . )جثم(الصحاح واللسان انظر .  الجسد:والجثمان. "وجثامین
 ". ؛ وھو األسد والعظیم من األنوف والجبال، كما في القاموس"ُخشام"
 ).أصل(انظر اللسان والتاج . العشّي:  األصیل- ٨
  .وھو خطأ". أنیسان:"١ في ط- ٩

  
  ب/٣٣٢
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   ."ةيفُت" ":انيتف"قولك يف راً، كغص إليه مدر ي جاز أنْةلَّ قه مجع تصغريدصا قُم كان لوإنْ

هـا   إعراب  ألنّ "نوينس" :، وال يقال  "اتينس"  :١ أعرا بالواو والياء   نعلى لغة م  " نينِس"ويقال يف تصغري    
بالواو و الياء إنما كان عوضاً ممِ الال٢َّن،وإذا ص غرت رت الالَّدا بالواو والياء ممصغريع ، فلو بقي إعرازِ لَالتم 

اجتماعالع ضِومنهضِ واملعو .   

مـا كـان    بالواو والياء إن"ضأر"  مجعِ إعراب ألنّ؛"اتضيرأُ" : ال يقال يف تصغريه إالَّ"ونضاألر"وكذا  
 تعويضاً من اء، فإنّ  الت ٣ حق املؤن الثُّ ث يكونَ  أنْ الثي  بعالم ة أنَّ ، ومعلوم  ال الثُّ  تصغريثياملؤن ثي رده ذا عالم٤ة، 

  . ٥ املذكور احملذورمزِ حينئذ بالواو والياء لَبرِعفلو أُ

ومجعلَن إعراب  "نِسني"قال يف تصغريه٦ون على الن : "سنني ."  

  هي الم   من واوٍ   بدلٌ ةُاني والثّ المها زائدةٌ و أُ ، بياءين "ينِس" :هلَ أص  يرى أنّ  ن على مذهب م   "نينس" :وجيوز
مثّ الكلمة  أبدلت    نوناً، فكما أن   ه لو صغر "نِسف الياءَ ذَ حلَ "اًي وأبقى الكائنةَ  ٧ائدةَ الز  موض الالَّ ع    م، كذا إذا صغر 

"نِسناًي"م عتداً كونَقالن ون بدالً منالياء األخرية ،فع بِ الكلمةَلَام ما كان يها للَعامو مل تكنب الًد.   

ـ  جن وم.مِ الالَّدرباً بِاً ونص جر"نيينس" و،عاًفْ ر/"ونينس"  فال يقال إالَّ رغماً وص لَ ع "وننس" لَع ج وإنْ لَع 
  . أعلمهللا وا.٨"ونهينس" : قالالمها هاًء

 

                                                
  .١/٣٨٨، واالرتشاف ١/٢٧١ منھم الزجاج كما في شرح الشافیة للرضي - ١
  ".على:"١ في ط- ٢
  ".جمع" زیادة ١ في ط- ٣
 ".لكن حذفت ألجل عالمة الجمع: أي: "٤/١٦٥٤ في صب - ٤
أي الجمع بین العوض؛ وھواإلعراب بالحرف، والمعوض عنھ؛ وھو التاء الموجودة بالقوة لوجود مقتضیھا؛ وھو : "٤/١٦٥٤ في صب - ٥

 ".والمحذوف لعلة كالثابت. التصغیر، لكن حذفت لفظًا لعلة؛ وھي وجود عالمة الجمع
  .٥٠٤ منھم الفارسي في التكملة - ٦
  ".أي لتوالي ثالث یاءات: "٤/١٦٥٤ في صب - ٧
 ".في النصب والجر" سنیھین"في الرفع، و: "٤/١٦٥٥ في صب - ٨

 أ/٣٣٣
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  بـسـنـال

  
يف ترمجة هذا البابِهذا هو األعرف ،وي سماإلضافةى أيضاً باب  ،وقد س١اه سيبويهمبالت سميتنِي.  

  : ٣ تغيريات٢ ثالثُبِس بالنوحيدثُ

  . ه إليها إعرابِلُقْ ون، ما قبلهارس وكَ،٤ املنسوبِر آخةددش م ياٍءإحلاق:  أشياء وهو ثالثةُ؛يظ لفْاألولُ

  . ٦ لها مل يكنمماً له استورري ص٥ وهو؛اين معنويوالثّ

  . راد باطِّراه والظَّرمه املضهة يف رفع املشبةفَ الصه معاملةَتلَ وهو معام؛الث حكميوالثّ

فْغيري اللَّوقد أشار إىل التي بقولهظ :  

)اًءـيـ كَيسـا الْكُرادز يسلْنـوا ل كُ        بـوـلُّ ميلـا تكَس ــهجو هـرب(  

 مكسوراً ةًددش مه ياًء إعرابِ جعلوا حرف  ٧ أو حنو ذلك    أو بلد   أو قبيلة   إىل أبٍ   شيءٍ ةَبسوا نِ دص إذا قَ  :يعين
  . ٨"يديز" ":ديز" إىل النسب كقولك يف ،ما قبلها

  : تنبيه

  يـاءَ  ليستسي الكر ياَء واآلخر أنّ. املذكورفظيغيري اللَّأحدمها الت: ين أمر)يسرا الكُيكَياء ( :هأفهم قولُ 
ناملُ ألنّ؛٩بس شبهبه غري ١٠.ه املشب   

                                                
 .٢/٦٩ الكتاب - ١
حذف التنوین من : وقد أغفل النحاة تغییرین.. كذا على اعتبار تأنیث التغییرات، أو أن مفردھا تغییرة: " قال المحقق٢/٣٦٠ في حاشیة مر - ٢

 ".وھما من اللفظي. من المحلى بھا" أل"المنون، وحذف 
  .٢/٥٩٩، واالرتشاف ٢/١٣، وشرح الشافیة للرضي ٥/١٤٣البن یعیش انظر شرح المفصل  - ٣
  ".صوابھ المنسوب إلیھ: "٤/١٦٥٥ في صب - ٤
  .١ طنم" وھو" سقطت - ٥
 ".وھو المنسوب، وقد كان قبل ذلك اسمًا للمنسوب إلیھ: "٤/١٦٥٥ في صب - ٦
 ".كحرفة: "٤/١٦٥٦ في صب - ٧
  .٢/٣٦٠ انظر ما سبق في مر - ٨
 ".لیست للنسب:"وص في ط، - ٩
 ".انتھى" في د زیادة - ١٠
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وقد ينضمإىل هذه الت فمن ذلك ما أشار إليه بقوله. ١ آخر أو أكثرغيريات يف بعض األمساء تغيري :  

)مـلَـْثـوم ـهـمـا حاح اهـو فذ        تـوـا تـأْنِي ٱثم ـوتثْبِـدالَ ت هاـت(  

  يـاءُ لُعج وت،داً فصاعف أحر بعد ثالثةةًددشها م  يف كونِ  ٣ماثلها ت  ياءٍ  كلُّ النسب لياء   فحذَه ي  أن :٢يعين
ـ و األُ ف حذْ ردقَ ي ،"يمرم" ":يمراملَ" وإىل   ،"يعافش" ":يعافلشا" إىل   النسبكقولك يف   ،  ها مكان النسب ى لَ

وجب  ياِءلُعسالنجت عها لئالّ يف موض٤تمعتءا يا أربع./   

 ويظهر أثر  يف حنوقديرِ هذا الت : "بخاتيف مجع "ي "بختي"مي به مثّ إذا سِس نإليهب  ،هـذا " :ك تقـول فإن 
بخاتي"م صبوكان قبل ، ٥وفاًرسالنغري مصروف .  

وي ذَحب لياء   فسأنيث  أيضاً تاءُ  النبفيقال يف   ،  التسفَ"إىل   الناطفَ" ":ةماطموإىل   ،"ي "ةكَّم:" "؛"يكِّم 
  . ة إىل مكّ امرأة يف نسبة عالمتا تأنيث جتتمعلئالَّ

املتكلِّ ا قولُ وأم ذَ" ":اتذَ" ني يف ماتوقولُ،  ٦"ي اخلَ"ة يف    العامةيفَل:" "خلـ فَي تـ لَ فَ "ي حما  ،٧نوصـوا: 
   .٨"يفلَخ" و،"يوِوذَ"

ويذَحفهلا أيضاً م أنيث ةُدالت،واملراد ا ألف  أنيثاملقصورةُالت ،أو خامسةٌا رابعةٌ وهي إم داً فصاع.   

ـ ح" ":ىاربح"كقولك يف   ،  داًهاً واح ج و تفَذداً ح  فصاع  كانت خامسةً  فإنْ ارِبقَ" ويف   ،"يبـ ع  ":ىرثَ
   .١٠ كما سيأيت،٩"يرِثَعبقَ"

 كـان  وإنْ .١١"يزِمج" ":ىزمج" كقولك يف ، كاخلامسةتفَذ ح كرحت ثانيه م   يف اسمٍ   كانت رابعةً  وإنْ
  : وإىل هذا أشار بقوله، هافُذْ وح،ها واواًبقلْ: ثانيه ساكناً فوجهان

  ]نــا حسـذْفُهـ وحاًا واوـلْبهـفَقَ        كَن ــان سـذَا ثَ عـن تربـوإنْ تكُ[

                                                
  ".أكثر من تغییر واحد، كما في خلفي نسبة إلى خلیفة، فإن فیھ حذف الیاء وحذف التاء، زیادة على التغییرات الثالثة: أي: "٤/١٦٥٦ في صب - ١
  .٢/٣٦١ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٢
 ".كل ما یماثلھا:" في د- ٣
 ".یجتمع:" في د، وط، وص- ٤
 .وھو تحریف". معروفًا:"١ في ط- ٥
  .من د" ذاتي:وأما قول المتكلمین في ذات"سقط و. ١/٢١٢، والمصباح المنیر ٤/٢٨٥، وھشا )ذو(انظر القول في اللسان  - ٦
ھي نسبة اصطالحیة، وال اعتراض كما ھو معلوم : "ب/٣٣٣في ھامش األصل و. ٣/٣٩٤، والھمع ٤/٢٨٥، وھشا ٢/٣٦٢انظر القول في مر  - ٧

  ".فن المیزانفي 
 .منھ" ذووي، وخلفي: وصوابھما:"وسقط  ".درھم خلیفتي لحن: قول العامة:" في د- ٨
ظاھر ھذا المثال أن ألف قبعثرى :"٤/١٦٥٧وفي صب ". األولى إسقاط ھذا المثال ألن ألفھ للتكثیر، ال للتأنیث:"ب/٣٣٣ في ھامش األصل - ٩

للتكثیر في كالمھ " قبعثرى"وقد صّرح الشارح بأن ألف ".  لیست للتأنیث، وال لإللحاق، بل قسم ثالثللتأنیث، والذي في القاموس خالفھ، فاأللف فیھ
 .اآلتي

 .في د" كما سیأتي" لیست - ١٠
 .تحریفوھو تصحیف و". حجزي: حجزى:"١ في ط- ١١

 ب/٣٣٣
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)  عبرت كُنوإنْ ت( - ]أي: ت ص١]ره ذا أربعة  ي-)   كَنس او ...ذَا ثَانا وهاًفَقَلْب  نسا حذْفُهحومثال ذلك   ،) و 
"حليها على  تقول ف"ىلَباألو: "حوِلَبالثّاين وعلى ،"ي: "حبلي".  

  : ٢تنبيهان

  . "يوِالَبح" :فتقول، ة تشبيهاً باملمدوددة زائ بألفمِ الالَّ بينها وبنيلَصفْ ي أنْبِ جيوز مع القلْ:األول

 هـو  ف بل احلـذْ ، سواء حد وليسا على    ،ر الوجهني على اآلخ    أحد  ترجيح ٣اظمليس يف كالم الن   : الثّاين
املختار، ح به يف غري هذا الن٤ظموقد صر.   

يقولَ أنْوكان األحسن :   

            .................................... تذَـحلْـ وقَنْ إذَفبـها واواً حـس٥ن  
  

]شـلا الْمهِهلْـبـحلاَألصـقِ وم ـلَ       ا ـيَأل اـهلولقَـص ـلْـيمتعي ىـب[  

) لْحا الْمهِهبشا  لم يلاَألصا...قِ وأنّ :٦يعين) لَه   ابعة إذا كانت لإلحلاق حنو     األلف الر: "فْذىر"  ، أو منقلةب 
ـ ذ" : فتقـول  ؛ف واحلـذْ  بِلْ القَ ن م "ىلَبح" : يف حنو  التأنيث / فلها ما أللف   "ىمرم" : حنو ٧لٍأصعن    ي،رِفْ

فْوذوِرو،  "ي"مرم،يوم روِمأنّ إالّ،"ي لِ القلب يف األصأحسن احلذْ من ـف، ف"مروِمي"أفصح م ن "مرمي"، 
ـ تع ي هامتاع"و،  ه إذا اختار  "يهمتع ي اهمتاع" : يقال ؛ارتخ ي :أي) ولَألصلي قَلْب يعتمى   (:وإليه أشار بقوله   امه" 

  :٩ةفَر قال طَ،٨أيضاً

٢٧٠ -الْك امتعي توى الْمأر يو امرطَفي      صيقـلَـعـالِ الْفَـةَ مـاحشتـشِ الْمدد  

  

                                                
: ولو أّخر التفسیر عن قولھ). ذا ثان سكن: (الضمیر یرجع إلى قولھ" أي تصیره ذا أربعة: "قولھ: "٤/١٦٥٧وفي صب .  زیادة من د، وط، وص- ١
  ".لكان ألیق كما ال یخفى) ثان سكن(
  .٢/٣٦٣  معظم ما في التنبیھین في مر- ٢
 ".النظم:" في د- ٣
  ".انتھى"وفي د زیادة . ٤/١٩٤١وانظر فیھا أیضًا . ٤/١٩٢٩الكافیة في شرح الكافیة  - ٤
  .من د" حسن... وكان األحسن:"  سقط- ٥
  .٢/٣٦٣ الشرح اآلتي في مر - ٦
 ".األصل:" في ط، وص- ٧
  ).عیم( انظر اللسان - ٨
، واللسان )فحش(، والصحاح ١/١٦٧، وأمالي ابن الشجري ٢١٢-١/٢١١للمبرد ، والكامل ٣١ البیت من الطویل، لطرفة بن العبد في دیوانھ - ٩
الشحیح البخیل : والمتشدد. الذي جاوز الحّد في البخل:  والفاحش.أكُرمھ: وَعقیَلُة كلِّ شيٍء. ٢/٣٦٣ورد في مر . ٤/٥٣٨، ومر، والمقاصد )شدد(

  .أیضًا
 ".یعتمي: "یختار، ویقال فیھ أیضًا: عنىبم" یعتام"یعتام، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 أ/٣٣٤
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  : ١تنبيهات

ـ  منقل الً غـري   األلف ال تكون أص     ألنّ ؛ أو ياءٍ   واوٍ ، أصلٍ  عن ب املنقل )يلاألص(ـ ب  أراد :األول بيف   إالَّ ة 
حرفوش ههِب .  

 يف  التأنيث بل تكون كألف     ، اإلحلاق ليست كذلك   ف أل  أنّ مهو ي بِ بترجيح القلْ  لي ختصيصه األص  :الثّاين
  . )اها لَم( :هى قولضتقْه م ألن؛ف احلذْترجيحِ

 ٢ح يف الكافية  وقد صر وشر القلْ  بأنّ ٣هاح ب    يف ألف اإلحلاق الر ابعة أجود  ن احلذْ  مف لكـن   ،ة كاألصلي
ـ بح" بـألف    بيهةٌ ألف اإلحلاق ش    ألنّ ؛ة يف األصلي  ف احلذْ ن م هب يف ألف اإلحلاق أش    ف احلذْ  أنَّ رذكَ  يف  "ىلَ
يادةالز .  

 يف  ٥ وزاد أبو زيـد    ،ينِني املذكور ه الوج  غري  أصلٍ  عن  يف ألف اإلحلاق واملنقلبة    ٤ مل يذكر سيبويه   :الثّالث
ـ أر" :وحكى، ٦"يوِالَبح" باأللف كما يف    لُص وهو الفَ  ، اإلحلاق ثالثاً  ألف  يف ٧ريايفّ وأجـازه الـس  ".ياوِطَ

فتقول،ةاألصلي : "مراوِمي".   

 ]اَأللـو ـالْ فـجـائز بأَزِلْ اً ـعـ أَر       ي قُـكَذَاكنسـا الْمامصِ خاًـوزِلْـ ع[  

 كانـت    سواءً ،لقاًطْ م تفَذ فصاعداً ح   خامسةً  املقصورِ  إذا كانت ألف   :٨أي)  أَزِلْ اًئز أَربع واَأللف الْجا (
ة حنو أصلي: "مو ،"ىفَطَص "مستدىع"  ، أنيث حنو أو للت: "حبو ،"ىار "لَّخ٩"ىطَي  ،   حنو ١٠ريثكأو لإلحلاق أو الت : 

"حبقَ" و ،١١"ىكَربثَعفتقول فيها  ؛"ىر : "مطَصفو ،"ي "مستدعو ،"ي "حارِبو ،"ي "لَّخـ ي طو ،"ي "حبـ ر كي"، 
  . "يرِثَعبقَ"و

  

  

                                                
  .٣٦٤-٢/٣٦٣ التنبیھات في مر - ١
  .٤/١٩٢٩ شرح الكافیة - ٢
٤/١٩٤٢ - ٣. 
 .٢/٧٧ الكتاب - ٤
 .٢/٣٦٤، ومر ٢/٦٠٧، واالرتشاف ٥٤ انظر زیادة أبي زید وحكایتھ في التكملة للفارسي - ٥
 . وھو خطأ". حبلوي:" في د- ٦
 .٢/٣٦٤، ومر ٢/٦٠٧في االرتشاف  انظر إجازة السیرافي - ٧
  .٢/٣٦٤ انظر مر - ٨
  ). خلط(انظر الصحاح واللسان والقاموس والتاج . اختالط:  أي- بتشدید الّالم وتخفیفھا-وقع األمر في ُخّلیطى :  یقال- ٩
 ". للتكسیر:"١ في ط- ١٠
الُمَتكاِثُف، والرَّْمُل الُمَتراِكُم، والَغلیُظ الرََّقَبِة، والضَّعیُف الِرْجَلْین كأنھ ُمْقَعٌد لَضْعِفِھما، الَحَبْرَكى القوُم الَھْلَكى، والُقراُد، وھي َحَبْركاٌة، والسَّحاُب  - ١١

 ).حبرك(انظر الصحاح واللسان والقاموس والتاج . وبعضھم جعل األلف فیھا للتأنیث. والطَّویُل الظَّْھِر الَقصیُرُھما



 

314 
 

   /:١تنبيه

 إذا كانتاملنقَ األلف لةُبخامسةًلٍ عن أص بعد حر فم ـشدحنـو د : "مـ ع ـ  ٢"ىل  ٣يبويهـ فمـذهب س
ـ  فيجوز فيه القَ"ىهلْم"ـ إىل جعله ك٥وذهب يونس .مِظْالق الن إطْن وهو املفهوم م،ف احلذْ ٤واجلمهورِ  .بلْ

 ؛وهو ضعيف وشبه٦ه أنّ ت ها خامسةً  كون  م بتضعيف الالَّ   إالَّ  مل يكن  ،واملضعمِ يف حكْ   بإدغامٍ ف حر ف واحد  
٧. حكم األلف إذا كانت ثالثةًوسيأيت بيانُ .ها رابعةٌفكأن  

ها عنـد   فُ حـذْ  داً وجب  فصاع  املنقوص خامسةً   ياءُ  إذا كانت  :٨أي)  عزِلْ اًكَذَاك يا الْمنقُوصِ خامس   ( 
  ."يلعتسم" و،"يدتعم" ":لٍعتسم" و،"دتعم" فتقول يف ، إليهالنسب

  : ٩تنبيه

 إىل   إذا نسبت "محيي "-  ل   اسم فاع"حي ا يحقلت -" يي : "موِحالجتماع ثالث   ؛ حبذف الياء األوىل   "ي
ـ غَد م ةُ احملذوفَ  كانت الياءُ  الّيت  الياءُ ي الفتحةَ لت فَ  زائدةً  تشبه ياءً  ها ساكنةٌ ى باحلذف ألن  لَووكانت أَ ،  ياءات ةًم 

 فتسقط عنـد     ساكنةٌ ةم هي الم الكل   الّيت ١٢وبعد ذلك الياءُ  ،   ما قبلها  ها وانفتاحِ كرح ألفاً لت  ١١بقلن فت ١٠فيها
 كما  وهذا أجود:١٥قال اجلرمي. "اًيوِحم" :١٤ وتنقلب األلف واواً فيصري،اكنني اللتقاء الس١٣ةبسلنادخول ياء 

 حذفا ن  ألن ؛ وهو أجود  :١٧د قال املرب  ".ييمأُ" : كما تقول  ،١٦"ييحم" : وهو  آخر  وفيه وجه  ".يوِأُم" :تقول
ـ   تضيف ياءَ   مثّ ،"يمأُ"ـ ك "يحم" : فتصري إىل  خامسةًوعها  وق و ١٨نيناكسال  الجتماعِ  األخريةَ الياَء ـْس النبة 

  .١٩الثة ياءات لسكون األوىل والثّ فيجتمع أربع"ييحم" :فتقول

  

                                                
  .٢/٣٦٤ التنبیھ بتمامھ في مر - ١
 ".ُمعّلوّي": "معّلى"والمذكور فیھما أن النسبة إلى ). وعل(، واللسان ١٣/٢٤٢انظر المخصص . اسم رجل:  معّلى- ٢
 .٧٩-٢/٧٨ الكتاب - ٣
  .٢/٣٦٤، ومر ٢/٦٠٧، واالرتشاف ٤/١٩٤٢، وشرح الكافیة ٢٦٢ انظر مذھب الجمھور في التسھیل - ٤
 .٣/٣٥٩، والمساعد ٢/٣٦٤، ومر ٢/٦٠٧، واالرتشاف ٢٦٢، والتسھیل ٢/٧٩ انظر مذھب یونس في الكتاب - ٥
  ".ألن:"من د، وفیھ" شبھتھ:" سقط- ٦
 ".انتھى" في د زیادة - ٧
  .٢/٣٦٥ انظر مر - ٨
  .٣٦٦-٢/٣٦٥، ومر ٦٠٦-٢/٦٠٥ انظر االرتشاف - ٩
  ".ألنھا ساكنة تشبھ یاء زائدة قبل كسرة الیاء المحذوفة مدغمة فیھا:" في د- ١٠
  ".فتقلب:" في ط، وص- ١١
  .من د" الیاء" سقطت - ١٢
  ".النسب:" في د، وط، وص- ١٣
  ".ویصیره:"١ في د، وط- ١٤
وفي شرح الشافیة . ٤٨٣وقول أبي عمر الجرمي أیضًا في النكت لألعلم ". وھو أجود: قال أبو عمر: " عن السیرافي٢/٨٧ في ھامش الكتاب - ١٥

 . واهللا أعلم". ومحوي أجود: قال أبو عمر: "یف أبي عمر، وصواب العبارة؛ ولعلھ تحر" محوّي أجود: قال أبو عمرو: "٢/٤٥للرضي 
  .١/٥٦٩، واإلیضاح البن الحاجب ٢/٨٧ انظر الكتاب - ١٦
  .٢/٣٦٦، ومر ٦٠٦-٢/٦٠٥، واالرتشاف ٢/٤٢، وشرح الشافیة للرضي ٤٨٣ انظر قول المبرد في النكت لألعلم - ١٧
 ".ساكنین:" في ط، وص- ١٨
 ". انتھى"وفیھ  زیادة . وھو تحریف". والثانیة:" في د- ١٩

 ب/٣٣٤
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]الْحـوي اليف ابِع اـذْفاًـرـ أَح نم لْبٍـقَ       ق تحقَـو ثَـم ـلْبـالثعـ يْن[  

 إىل  بـالنـس  يف   ١ فقولـك  ،)قَلْبٍ... أَحق من  اًرابِع ( الياءِ  كون  املنقوص حالَ  نم) الياوالْحذْف في   (
  . "يوِاضقَ" ن م أجود"ياضقَ" :"اضٍقَ"

وم٢ه قولُبِ القلْن:  

٢٧١ -ا بِالْشلَن فاـ فَكيلَن كُني بِ إنْ لَمر       اهرـدنع ـمالْح ـدوِـانقْيالَ نـ و؟د/  

 املوضعِ جعل اسم  "انِحونسب إليه  "ةي  . ٣ريايفّقال الس: "الّذي يف املوضع    واملعروف باع فيه اخلمر     ي"حةان" 
  . "بال ياء

  : ٤تنبيه

  القلْ ف أنَّ ظاهر كالم املصن يف هذا وحنوِ   ب  رِطَّه مد  ،وذكر أنّ ٥ه غري     القلب عند سيبويه م تغـيري   شواذِّ ن  
   . يف هذا البيت إالّعمس ومل ي:٦ قيل.النسب

 )  ثثَال قَلْب متحو ْنعمنقوصٍ  سواء كان ياءَ   ؛) ي   مٍ" : حنو ، مقصورٍ  أو ألففَ" و ،"عفتقول فيهمـا   "ىت : 
"عوِمفَ" و،"يوِتي." فَ"ما قلبت األلف يف وإنىت"كراهةَها الياُءلُ واواً وأص والياءات اجتماع الكسرة .   

  ]لْـح وفُعـتـا افْـهمـنـلٌ عيـوفع      لْ ـوفَع اًـاحـبِ انفتـلْـوأَولِ ذَا الْقَ[

ـ  أنَّحقيق والت. ما قبلهاحت واواً فُتبل املنقوص إذا قُ ياَء أنّ:٧أي) اًوأَولِ ذَا الْقَلْبِ انفتاح   (   سـابق حت الفَ
ـ تفإذا فُ  ، وسيأيت ،"رمن"  عني حتفْه كما ت   عين تحت فُ ٨"جٍش"حنو    إىل النسب يدرِه إذا أُ   أن  وذلك ،بِلْللقَ حت 

  ".ىتفَ" تقلب ألفه واواً كما تقلب يف مثّ، "ىتفَ" مثل "ىجش" ما قبلها فيصري ها وانفتاحِك ألفاً لتحرانقلبت الياُء

                                                
 ".فتقول:"١ في ط- ١
، ولعمارة بن ٣٦٢، ولتمیم بن مقبل في ملحق دیوانھ ٢٤٠، ولألعشى في ملحق دیوانھ ٦٦٥ البیت من الطویل، لذي الرمة في زیادات دیوانھ - ٢

 في حاشیة  أو لذي الرمة أو ألعرابيوللفرزدق، ٤/٥٣٨، وللفرزدق في المقاصد ٥/١٥١، وشرح المفصل البن یعیش ١/١٣٤عقیل في المحتسب 
، ومكو ٧/٤٦٢، وشا ٢/٣٦٧، ومر ٧٩٧ورد في نا . ٢/٧١ وھو بال نسبة في الكتاب ". دوانیق عند الحانوي:"بروایة  ٢/٧١األعلم على الكتاب 

  .ماروالحانوي نسبة إلى الحانیة؛ وھي بیت الخ. كیف لنا التلذذ بالشرب: یرید. ٢/٣٢٩، وزھر ٣٤٧
ثم نسب " حنت تحنو: "من " حانیة"على " حانة"تقدیرًا؛ كأنھ بنى " الحانیة"نسبة إلى " الحانوي"الحانوي، ووجھ االستشھاد مجيء : موضع الشاھد

 . إلى الحانة؛ ألنھ منسوب "الحانّي: والوجھ: "٧٢/ ٢وفي الكتاب ". قاضوي": "القاضي"إلیھا على األصل، وقلبت الیاء واوًا كما في النسبة إلى 
  .٣٦٧-٢/٣٦٦ انظر قول السیرافي  وما سبق في مر - ٣
  .٢/٣٦٧ التنبیھ بتمامھ في مر - ٤
 .٢/٦٠٥ كأبي حیان في االرتشاف - ٥
  ".لم یسمع ھذا إال في بیت واحد، وھو قول أبي الحسن ذكره في األوسط: "٢/٦٠٥ قال أبو حیان في االرتشاف - ٦
  .٢/٣٦٧ انظر مر - ٧
 ).وشج(انظر الصحاح واللسان ". ِوّيَشَج": "الشجي"والنسبة إلي .  الحزین المھموم، وورد بتشدید الیاء وتخفیفھا: الشجي- ٨

 أ/٣٣٥
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 ح فـت  وجـب  العنيِاً مكسورالثي إليه إذا كان ثُ املنسوب أنَّ:١يعين) ا افْتح وفُعلْ  وفعلٌ عينهم ...وفَعلْ (
 : فتقـول فيهـا  ؛"لئد"ـها ك أو مضموم،"بلإِ"ـها ك أو مكسور  ،"رمن"ـ ك  الفاءِ  سواء كان مفتوح   ،هعينِ
"نرِمإِ" و،"يبلو،"ي "دؤلكراهةَ؛"ي مع الياء اجتماع الكسرة .   

 ،تباعاً للعنيإ هم كسروا الفاَءوذلك أن، بكسر الفاء والعني ٢"صعقى: ""قعالص" إىل النسبهم يف  قولُوشذَّ
  . شذوذاًالنسب استصحبوا ذلك بعد مثّ

  : ٣تنبيه

  : رواندرج يف ذلك صف، ريغ ال يه كسرةٌرِا قبل آخمالثة م ما زاد على الثّ أنّالثي اقتصاره على الثُّنهم مفُ

   .٤"شرِمحج" حنو ، ما كان على مخسة أحرف:األوىل

  . ٥"ندلج" : حنو،كات ما كان على أربعة أحرف متحر:انيةوالثّ

   ".بلغت" : حنو، وثانيه ساكن ما كان على أربعة:الثةوالثّ

فاألوالنال ي غيانر./ ؛ ففيه وجهانالثّالثا وأمأع فُرهما أنه ال يغير،واآلخر أن فْه يتح.   

 وقد سم ع الفتمع الكسرة يف     ح "تبِلَغو ،"ي "يحبِصو ،"ي "ثْيبِر؛ويف القياس عليه خالف    ".ي  ٦د ذهب املرب، 
 وابن الس٧اجر، والر ٨اينّم، وم ن إىل اطِّ  ٩همقَافَ و رمقص  شاذٌّ ١٠ وهو عند اخلليل وسيبويه    .هاد ور  ماع على الس .

ـ ج ليس بِ" الوجهان جاز حرف من بأكثر مسبوقةً  كانت الكسرةُ  وإنْ" :١١حِارِ الش  قولَ وقد ظهر ذا أنّ    ؛دي 
لشموله الصوالثَ الثَّر. يف حنوما الوجهانُوإن : "تغ١٢."بل   

  

                                                
  .٢/٣٦٨ انظر مر - ١
 صاعقة، ثم اختص بعد ذلك بخویلد بن نفیلال ن أصابتھ اسم یطلق على كل م-ل اللغة  في أص-ق ِعالصَّو. ٣/٦٤، واألصول ٢/٧٣ انظر الكتاب - ٢
سمي :  وقیل.قِعالصَّ:  بصاعقة، فقال الناس عنھيح التراب في جفانھ، فسبھا، فرمیر، وكان من شأنھ أنھ كان یطعم الناس بتھامة، فعصفت الالبّيالك
  ).صعق(انظر اللسان والقاموس والتاج . فكان ِإذا سمع الصوَت الشدید َصِعَق، ك َألن بني تمیم ضربوه على رْأسھبذل
  .٦١٨-٢/٦١٧وانظر االرتشاف . ٢/٣٦٩  التنبیھ في مر- ٣
انظر .  الكبیرُة السّن: ومن اِإلبل. الغلیظةة العجوز الكبیر: وقیل، العجوز الكبیرة: والَجْحَمِرش َأیضًا. الثقیلُة السِمَجة:الَجْحَمِرش من النساء - ٤

 ).جحمرش(الصحاح واللسان والتاج 
انظر . المكان الذي تجتمع فیھ الحجارة: ومكان جندل. ویصح الضم والفتح.  في األصل ودووردت بالفتح.  صّرح بضم الجیم٤/١٦٦٣ في صب - ٥

  ).جندل(اللسان والتاج 
  .٣/٣٦٩، والمساعد ٢/٣٦٩، ومر ٢/٦١٨، واالرتشاف ٢/١٩، وشرح الشافیة للرضي ٤/١٩٤٧ انظر مذھب المبرد في شرح الكافیة - ٦
 .٣/٦٤ األصول - ٧
الظاھر من كالم  ذكر محققھ أن ٢/٦١٨وفي حاشیة االرتشاف . ٣/٤٠٢، والھمع ٢/٣٦٩، ومر ٢/٦١٨ االرتشاف  كذا ذكرعن الرماني في- ٨

  . الخلیل وسیبویھ في المسألةمتابعتھ ٩٠-١/٨٩الرماني في شرحھ كتاب سیبویھ 
 .٣/٤٠٢، والھمع ٣/٣٦٩، والمساعد ٢/٦١٨ كالصیمري والفارسي كما في االرتشاف - ٩
  .٧٢-٢/٧١لخلیل وسیبویھ في الكتاب  انظر مذھب ا- ١٠
  .٧٩٧ نا - ١١
 ".انتھى" في د زیادة - ١٢

  
  

 ب/٣٣٥
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 )قـوي ـيلَ ف"ـالْممـري" "ـممـروِي"      يتاخـوري اسـ فمعـت هِمال"ـممـري"(  

  هذه املسألة تقديف قوله  مت  :)لَثْومه م م ا حواه اح ذف(    نبيه على أنّ  لكن أعادها هنا للت م ن ـ  بِ العر م ن 
ق بني ما ياءَ يفرـ زائدتان كاه"الشافوما إحدى ياَء"عي يه أصلـ كةٌي"مرمل فيوافق يف ".يـ على  األو  فذْاحل

 ةَ منهما ويقلب األصليائدةَيه بل حيذف الز فال حيذف ياَء١الثّاينا وأم ".يعافش" ":يعافش" إىل النسبفيقول يف 
 يف  وشذَّ": ٢ قال يف االرتشاف   .هاالفُ خ  املختار ، قليلةٌ  وهي لغةٌ  ."يوِمرم" ":يمرم" إىل   النسبواواً فيقول يف    

"مرمي": "مروِم٣"."ي  

  : ٤تنبيه

 .٦ يف الكافيـة   لَع كما فَ  ٥ه إليه مفكان املناسب تقدي   ،)ومثْلَه مما حواه احذف   (:  بقوله قهذا البيت متعلِّ  
  .ه بينها خبالف الكافية فلم ميكن إدخالُ،ها ببعضٍ بعضمة األبيات املتقده ارتباطُ تأخريِ سببولعلّ

]وحنو "ـحي"ثَـ فَت ـحجِـانِيي ـهاو      بو هدداركُاًوـ إنْ ينع قُـن ـهـلب[  

)  وحنو"يح"   جِبي هثَانِي ح٧أي)  فَت:  ِس إذا نب   إىل ما آخ ه ياءٌ ر م شدةٌد مسبوقةً  تكونَ ا أنْ  فإم  أو  ، حبرف 
  :  فأكثرثالثةب أو ،حبرفني

 وقةً مسب فإن كانت حبرف   مل حيذف  ب عند  شيءٌ  االسمِ ن مسالن،فْ ولكن يتحثانيه وي املقصورِل معاملةَعام  
  الياَءتب ثانيه فقلَتحت فَ"يوِيح" ":يح" كقولك يف ،٨ ذلك/ علىدزِت مل لِ يف األص كان ثانيه ياءً  فإنْ ؛الثيالثّ

 هتدد واواً ر  لِ ثانيه يف األص    كانَ  وإنْ .النسب ٩ ياءِ  قلبت واواً ألجلِ   مثّ،  قبلها ما   ها وانفتاحِ ك ألفاً لتحر  األخريةَ
 إىل أصطَ" فتقول يف    هلطَ" ":يوِو؛"ي ألن  ه مطَ" نواو : ( وقد أشار إىل هذا بقوله     ،"تيو هدداراًو   هنع كُنإنْ ي 

بقُل(.   

   .هام حبرفني فسيأيت حكْوإن كانت مسبوقةً

   .هام حكم بثالثة فأكثر فقد تقدوإن كانت مسبوقةً

  
                                                

 .وھو تحریف". الثالثي:" في األصل- ١
٢/٦١٠ - ٢. 
 .٣٧٠-٢/٣٦٩ انظر ما سبق في مر - ٣
 .٢/٣٧٠التنبیھ في مر  - ٤
 .١في ط" إلیھ" لیست - ٥
  .٤/١٩٢٨ شرح الكافیة - ٦
 .٣٧١-٢/٣٧٠ الشرح اآلتي في مر - ٧
  ".شيء" زیادة ١ في ط- ٨
  .١من ط" یاء" سقطت - ٩

 أ/٣٣٦
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)ـوعثْنِيالت ـلَماح ـةسلْنل فــذ ثْ       بميـوحصعِ تمي جـلُ ذَا فجـحٍ وب(  

ـ ت"ىل   إ النـسب ويف  ،  "يملسم" ":اتملسم" و ،"نلميسم" و ،"منيِلسم" إىل   النسبفتقول يف    ماتر:" 
"ترِمي" باإلس ١كان.   وحكم ما سم  ي به مب وعلى هذا يقال يف     ،   ذلك على لغة احلكاية كذلك     نـسإىل  الن 
"نصبِي٢"ني: "نصبِيوإىل ، "ي"عاتفَر:" "عرفي" .  

وأم ا من ى جمرى  أجرى املثن"حمجمرى ٣ر واجلمع املذكّ"اند "غسل٤"نيببل يقول يف ، ه ال حيذف فإنسالن 
إىل من٥ه امس "مسلانم:" "مسلانِمبويف ، "يسإىل الن "نصبِيني:" "نصبِينِيي."   

ومن  ر جمرى    املذكَّ  أجرى اجلمع"اهأو جمرى   ،  "ونر"عر٦"ونب  ،  أو ألزمه الواو وفتح  قال فيمن امسه   ،  ون الن
"مسلونَم:" "مسلونِمي."   

ومن منع  صر ف  اجلمع املؤن ث تاءِ  مرتلةَ هل تاءَ  نز  "ه مرتلة ألف     وألفَ ،"ةكَّم"جزفيقـول   ؛ فحذفهما ،"ىم 
  .  بالفتحيرِمت" ":اترمت"فيمن امسه 

ا حنو   وأم"ضخففي ألفه القلْ   "اتم واحلذْ ب ؛ف ها كألف    ألن"حـ "وليس يف ألف حنو      ."ىلَب مسلاتم"، 
   .ف احلذْ إال٧ّ"اتقَادرس"و

   موع تصحيحاً حكْ   وحكم ما أحلق باملثنى واب يف   ٨ فتقول ؛همامساثْ" إىل   النننِي" :"نِثْاوثَ ي وِنوإىل ،  "ي
"عرِشني" :"عرِشأُ"وإىل ، "يأُ" /":تالَوولي".   

  ]فـاَأللـوالً بِـ مقُ"يـائـطَ"ذَّ ـوش      ذفـ ح"بٍـطَي" وِـثٌ من نحـالـوثَ[ 

 م مدغَ مكسورةٌ ياٌءالنسب املكسور ألجل ياء ف إذا وقع قبل احلر:٩أي)  حذف"طَيبٍ"وثَالثٌ من نحو   (
ـ ؛"يتيم" ":تيم"ويف ، "يبِيطَ": "بيطَ"فتقول يف  ؛ املكسورةَتحذفْ هافيها مثلُ   اجتمـاع اليـاءات   ةَ كراه

   .والكسرة

ـ  "يئيطَ"ه  إذ قياس،) مقُوالً بِاَأللف"طَائي" ("ئيطَ" إىل النسب يف  )وشذَّ( ـ يطَ"ـ بسكون اليـاء ك ، "يبِ
   .١١ةكَوال تقلب ألفاً إال املتحر ها ساكنةٌ ألن؛ ألفاً على غري قياس١٠فقلبوها

                                                
  .من د" وفي النسب إلى تمرات تمري باإلسكان" سقط - ١
، واللسان والتاج ٥/٢٨٨) نصیبین(انظر معجم البلدان . جادَِّة القوافِل من الَمْوِصل ِإلى الّشامعامرٌة من بالِد الجزیرة على مدینة :  نصیبین- ٢
  ).نصب(
  .١من ط" المذكر" سقطت - ٣
  ).غسل(انظر الصحاح واللسان . وقیل غیر ذلك. شجر في النار: وقیل. ھو صدید أھل النار: وقیل. طعام أھل النار:  الِغسلین- ٤
 ".ل فیمن اسمھبل یقو:" في د- ٥
  ).عربن(انظر الصحاح واللسان والقاموس . تسمِّیھ العامة الَربوُن، وما ُعِقد بھ البیع :الُعربوُن والَعَربوُن والُعْرباُن - ٦
  ).سردق( انظر الصحاح واللسان والقاموس  .َمدُّ فوق َصْحِن الدارُی  ما:قیل و. ما أحاَط بشيٍء كلُّ:السُّراِدُق- ٧
  .من د" فتقول.....في النسب إلى نصیبین" سقط - ٨
 .٢/٣٧٢ الشرح اآلتي في مر - ٩
 ".فقلبت الیاء ألفًا:" في د- ١٠
 ".إنما تقلب إذا كانت متحركةألنھا :" في د- ١١

 ب/٣٣٦
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 بينها وبني املكسور حنـو      لَص أو فُ  ،"خيبه" حنو    مفتوحةً دةًدش أو م  ،١"لمغيِ" حنو   دةً مفر فإن كانت الياءُ  
"مهيمي "- تصغري "مه٢"امي: "فْممل حتذَ  -٣"العببل يقال يف    ،  ٤فس٥ إىل هذهالن :"مـ يِغ لو،"ي "هبـ ي خي"، 
  .ل باملدصلفَ وبا، وبالفتح، بعدم اإلدغام:قل الثّ لنقصِ،٦"يمييهم"و

  : ٧تنبيه

،  على ذلك مجاعةٌ   وقد نص  ،"يليزغُ":  فتقول فيه  -" الزغَ" تصغري   -" ليزغُ"اظم حنو    يف إطالق الن   دخلَ
   .رِ بغري املصغل إالَّثِّم مل ي٨وإن كان سيبويه

 يف  ١٠وقال أبو سـعيد    .حاةن وال ٩وهو مقتضى إطالق سيبويه   ،  "يميأَ": فيقال فيه ،  "ميأَ"ودخل فيه أيضاً    
 :١٢قيـل  ." عليها ما يدلُّ مل يبقكةَ املتحرك لو حذفت الياءَ  ألن ؛"يمأي" ":ميأَ"وتقول يف   ": ١١ىكتابه املستوفَ 

  ١٣."ناًس لكان ح"ميأَ" إىل بِس بااللتباس بالنلَولو علَّ،  واضحٍوليس بتعليلٍ"

  ]مـتـة حـلَـيـعـي في فُـلـعـوفُ      مزِـتـ الْةَـلَـيـعـي في فَـلـعـوفَ[ 

)   زملَةَ الْتيي فَعف يلفَع١٤أي) و:   فَ"بة إىل   ـس التزم يف النعحذْ "ةلَي ف اء والياءِ  الت وفت ح ١٦ كقوهلم ،١٥ني الع 
سبة إىل يف الن"نِحةفَي" :"حنفوإىل ،١٧"ي "جِبةلَي": "بجلوإىل  ،"ي"صحةفَي:" "صحفأنيثحذفوا تاء ، "يالتالً  أو

   .١٨ فتحاً قلبوا الكسرمثّ  حذفوا الياَءمثّ

  

                                                
جمة وكسر التحتیة اسم فاعل من مغیل بضم المیم وسكون الغین المع:"٤/١٦٦٧وفي صب . بضم المیم وفتح الغین وسكون الیاء". ُمَغْیل:"١ في ط- ١
وانظر اللسان والقاموس والتاج ". فیكون عدم إعاللھ كمقیم ومبین سماعیًا... ت المرأة ولدھا أرضعتھ وھي حامل، وفي القاموس ما یشھد لھلیأغ
 ).غیل(
إذا ھّز رأسھ " ھّوم الرجل: "اسم فاعل من" مھّوم"أو تصغیر . شق، أو من ھام إذا عطشمن ھام على وجھھ إذا ذھب من الع ":٢/٣٣٠ في زھر - ٢

 ).ھیم(، و)ھوم(، واللسان ٣/٧٣، واألصول٢/٨٦وانظر الكتاب ". إذا جعلھ ھائمًا" ھّیمھ الحب: "اسم فاعل من" مھّیم"أو تصغیر . من النعاس
 ".ِمْن َھاَم: "زیادة . في د، وط، وص- ٣
، فإذا أضفنا إلیھ حذفنا الیاء، فیصیر ذلك "أسّید"، مثل "ُمَھّیم: "ألنا إن حذفنا الیاء التي قبل المیم صار: " عن السیرافي٢/٨٦ في ھامش الكتاب - ٤

  ". إخالًال بھ
  ".ھذا:" في د- ٥
  .وھو خطأ". مھیمي:"٢ في ط- ٦
 .٢/٣٧٣ انظر مر - ٧
  ".ُلبّید"، و"ُحمّیر"، و"ُأسّید" النسب إلى ٨٦-٢/٨٥ بل ذكر سیبویھ في الكتاب - ٨
  .٨٦-٢/٨٥ الكتاب - ٩
، ٢/٦١١رتشاف  كمال الدین، علي بن مسعود بن فّرخان، أكثر أبو حّیان من النقل عنھ، وكنیتھ في بغیة الوعاة وكشف الطنون أبو سعد، وفي اال- ١٠

 .٢/١٦٧٥، وكشف الظنون ٢/٢٠٦انظر بغیة الوعاة .  أبو سعید٢/٣٧٣ومر 
 .٢/٣٧٣، ومر ٦١٢-٢/٦١١االرتشاف قول صاحب المستوفى في انظر  - ١١
  .٢/٦١٢ قال بذلك أبو حیان في االرتشاف - ١٢
 ".انتھى" في د زیادة - ١٣
  .٢/٣٧٤، ومر ٢/٦١٣ انظر االرتشاف - ١٤
 .من د" العین...أي التزم" سقط - ١٥
 .١/٣٢١، وأسرار العربیة ٣/٧٢، واألصول ٢/٧٠ انظر القول في الكتاب - ١٦
 ".بحذف یائھا وتائھا وفتح عینھا" في د زیادة- ١٧
  .من د" فتحًا...وإلى بجیلة " سقط - ١٨
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يف   /١هما قولُ وأم "سليةم:" "سليمويف  ،"ي "عميرـ كَ ة ـ مع" ":بٍلْ رِيويف ،"ي " الـسلـ " ":ةقَي سليق؛"ي 
والسليقيتكلَّالّذي :ي مطبيلِ بأص عته م؛٢باًرِع ٣اعرقال الش:  

٢٧٢ –لَسلُـ وي وِيحبِن ـتسل كـوانه      لَكـوس ــنقيأَقُـل لُ فَـيـوـأُعرِب  

 ،"يمذَج" و،"يدبع": ٤هم منه قولُوأشذُّ . املرفوضِلِنبيه على األص للتةً هذه الكلمات جاءت شاذَّفإنّ
بالضيف بين ،م بِعيدة وجذي٥ةم .  

  : تنبيه

ـ " و "ةوقَرفَ" إىل   النسبفتقول يف   ،  هاتلَّعم كان أو م    الالَّ  صحيح "ةيلَعفَ"ـ ب "ةولَعفَ" ٦أحلق سيبويه  عدةو" :
  الشاذّن م٧دوهذا عند املرب، "يئنش" ":ةوَءنش" إىل النسب العرب يف ه يف ذلك قولُتوحج، "يوِدع" و،"يقرفَ"

صحيحاً ،  "ولعفَ"كما يقول اجلميع يف     ،  "يولعفَ" ":ةولَعفَ" نواه م ـبل يقول يف كل ما س     ،   عليه ٨سيفال يق 
ما قاس سيبويه  وإن،"يودع" و،"يوللُس"إالّ إذ ال يقال فيهما باتفاق   ،  "ودع"ـ ك أو معتال ،  "وللُس"ـكان ك 

   ٩.هفُ ما خيالدرِه مل يه ألنيف ذلك غري ومل يسمع "يئنش"على 

 النسب يف   ١١ كقوهلم ،١٠اء أيضاً  الياء والت  ف حذْ "ةلَيعفُ"سبة إىل    يف الن  مت ح :أي) علي في فُعيلَة حتم   وفُ( 
 .١٣ حذفوا الياء مثّالتأنيثحذفوا تاء ، "ينِزم" ":ةنيزم" وإىل ،"يظرقُ" ":ةظَيرقُ" وإىل ،١٢"ينِهج": "ةنيهج"إىل 

  . البصرة أمساِءن م"ةنيزخ"و ؛"ينِيزخ" :١٤"ةنيزخ" ويف ،"ينِيدر": "ةنيدر"هم يف  ذلك قولُن موشذّ

  : تنبيهان

  . القياس على ما يقتضيه  إليه إالَّبسن إليه مل يالنسبت العرب يف  شذَّي باسمٍم لو س:١٥األول

                                                
 .٣٧، والشافیة ٣/٧٢، واألصول ٢/٧١ انظر القول في الكتاب - ١
  ).سلق(واللسان والتاج ، ٢/٢٨ انظر شرح الشافیة للرضي - ٢
، ٢/٣٧٤ورد في مر . ٤/٥٤٣، والمقاصد )سلق(، واللسان ٢/٢٨ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في شرح الشافیة البن الحاجب - ٣

  .أبین: وأعرب. ویلوك لسانھ من لكت الشيء في فمي إذا علكتھ. ٢/٣٣١وزھر 
  ".َسَلقّي: "شذوذًا، والقیاس" السلیقة"نسبة إلى " سلیقي"لھم سلیقّي، ووجھ االستشھاد قو: موضع الشاھد

  .٣٧، والشافیة ٣/٨١، واألصول ٢/٦٩ انظر القول في الكتاب - ٤
 .وھو خطأ. بضم الجیم وفتح الذال" ُجَذیمة"و. بضم العین وفتح الباء" ُعَبیدة:" في ط- ٥
 .٢/٧٠ الكتاب - ٦
 .٣/١٤٠ المقتضب - ٧
 ".اسفال یق:" في ط، وص- ٨
  ".انتھى" في د زیادة - ٩
  .من د" أیضًا...أي حتم" سقط - ١٠
  .٢٠٧، واللمع ٣/٧٢، واألصول ٢/٧٠ انظر القول في الكتاب - ١١
 ".بحذف یائھا وتائھا" في د زیادة - ١٢
  .من د" الیاء...وإلى قریظة" سقط - ١٣
، والمخصص ٥٦، والتكملة للفارسي ٣/١٣٤ والمقتضب ،٢/٧١انظر الكتاب . "ُخَریبة: "ف صوابھصحیكذا في جمیع النسخ، وھو ت - ١٤
  .٢/٦١٣، واالرتشاف )خرب( واللسان ،٢/٣٦٣) الخریبة(معجم البلدان ، و١٣/٢٤١
  .٢/٣٧٤، ومر ٢/٦١٣ التنبیھ األول بتمامھ في االرتشاف - ١٥

  
  
  

 أ/٣٣٧
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  :  له شرطان"يلفُع" ":ةلَيفُع" ويف ،"يعلفَ" ":فَعيلة"ه يقال يف  أننم مما تقد: ١الثّاين

م صحيحة وعدم اعتالل العني والالَّ،ضعيفعدم الت.   

نبيهوسيأيت الت/فَ" ومها معتربان أيضاً يف .رطني على هذين الش٢ على رأي سيبويه"ةولَع.   
  

  ]اـا أُوليـا التـبِم نِـالَيـن املثَـم       اـيرِـلَّ الَمٍ عـعـوا مـقُـحـوأَلْ[

منهما يف حذف   ) بِما التا أُوليا   (،"ةلَيعفُ" و ،"ةيلَعفَ" : أي ،)من املثَالَينِ (اء   الت نم) ياوأَلْحقُوا معلَّ الَمٍ عرِ   (
كمـا  ،  "يوِصقُ" و ،"يوِدع": "يصقُ" و ،"يدع" إىل   النسبفقالوا يف   ،   مكسوراً  كان الياء وفتح ما قبلها إنْ    

   ."يوِمأُ" و،"يوِنغَ" ":ةيمأُ" و،"ةينِغَ" ٣ إىلالنسبقالوا يف 

وذكـر   .٦ه أيضاً ولـد   ٥ح به  وصر .٤ح بذلك يف الكافية   قد صر و ، هذا اإلحلاق واجب   وظاهر كالمه أنَّ  
   .الرة الدس وهو أثقل لك،"ييدع" و،"ييصقُ" :واإلثبات حنو، لف كما مثّاحلذْ:  فيهما وجهني٧بعضهم

 : جيب فيه اإلثبات فيقال فيه   ٩قال بعضهم : ٨ وفيه وجهان  -" اءسك" تصغري   -" يسكُ"وتناول كالمه حنو    
   ".يوِسكُ"وأجاز بعضهم ، نيدتين مشد بياَء"ييسكُ"

ـ يعقَ" و ،"ييلعق": "يلقَع" و ،"يلقع"كقوهلم يف   ،   احلذف رد فيهما عدم  م اطَّ انا صحيحي الالَّ   ك فإنْ لي" ،
فالوجهـان  ،   إىل جواز احلذف فيهمـا     ١١دوذهب املرب  ). المٍ لَّعم( :ه قول  وهو مفهوم  ،١٠هذا مذهب سيبويه  

هم وقولُ،  "يفقَثَ" ":يفقثَ" يف   ١٣همموع باحلذف قولُ   املس نوم . ذلك ن م عمدان قياساً على ما س    رِ مطَّ ١٢عنده
ـ " ":يلذَه" ويف   ،"يشرقُ" ":يشرقُ" ويف   ،"يموقُ" ":ميوقُ" ويف   ،"يملَس" ":يملَس"يف   ذَهلـ فُ" ويف   ،"ي  ميقَ
كةانقَفُ" ":نم؛"ي قَفُ"قوا بينه وبني    ليفريمقَفُ" يف   "يمِي ويف  ،  "ميم ت"لَمي ح خزةاع:" "لَمح؛"ي قوا بينه وبني   ليفر
"لَميحيف "ي "و،" ربيعةو بنِ عمر١٤ِيح بنلَم "لَمح بن اهلُيوبنِن خ زيةم".   

                                                
  .٣٧٥-٢/٣٧٤ أغلب التنبیھ الثاني في مر - ١
  ".انتھى"وفي د زیادة . ٧٤-٢/٧٣، ٢/٧٠ انظر الكتاب - ٢
 .من د" النسب إلى..عدي" سقط - ٣
  .من د" وقد صرح بذلك في الكافیة"وسقط . ٤/١٩٣٠ شرح الكافیة - ٤
 .١من ط" بھ" سقطت - ٥
  .٨٠٠ نا - ٦
  .٥٨وذكر الفارسي الوجھین في التكملة . ١/٧٣ ذكر سیبویھ الحذف ونقل عن یونس اإلثبات في الكتاب - ٧
 .٢/٣٧٥مر و ، ٦١٠-٢/٦٠٩  الوجھین في االرتشافانظر - ٨
 .٢/٦٠٩ كأبي حیان في االرتشاف - ٩
 .٢/٧١ الكتاب - ١٠
 .٣/١٣٣ المقتضب - ١١
 .وھو خطأ". عندھما:"، وص١ في ط- ١٢
 .٣/٨١، واألصول ٣/١٣٣، والمقتضب ٢/٦٩ انظر القول في الكتاب - ١٣
  .وھو خطأ". بني:"، وص٢ في ط- ١٤

  
  

 ب/٣٣٧
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 ريايفُّووافق الس املرب احلذْ": ١ وقال ديف هذا خارِ   ف ج ٢نِ ع ذوذ الش،  احلجاز / جداً يف لغة أهل     وهو كثري " .
ـ   ، كـثرياً  "يلعفُ" يف   فع احلذْ مإذ س  ؛دة ليست جبي  "يلفُع" و ،"يلفَع"د بني   ربوتسوية امل " :٣قيل ومل ي سميف  ع 

  . ٤"ظر بالن بينهما لكان أسعدقرفلو فَ، "يفقثَ" يف  إالّ"يلعفَ"

 ]متـواوـم ـوِيلَـالطَّ"ـكَ انَـا كَـمه       "هذَاـكَـو ياجلَ"ـكَ انَـا كَـملَـلـه"[  

ا هو م م : أي ؛)"الطَّوِيلَه"ـكَ (،م الالَّ  العني صحيح  تلَّع م "ةيلَعفَ" نم) ما كَانَ  (٥ مل حيذفوا  : أي ؛)اوتممو(
وِطَ" : فقالوا مِ الالَّ صحيحيل؛"ي طَ" :هم لو حذفوا الياء وقالوا    ألنولي "    لزم قلب الواو ألفاً لتحركها وحترمـا  ك 

   . ما قبلهافتاحِبعدها وان

ـ " و ،"يزِيولُ":  فقالوا "ةريون" و ،٦"ةزيولُ" : حنو ن م م بالض "ةلَيعفُ" يف ذلك    "ةيلَعفَ"ـوأحلق ب  نورِيومل ، "ي
   .ي ح":ةيلَوِالطَّ"و .٧تبن ل"يرِون" و،"يزِولُ" :يقولوا

  . ٩"يوِيح" و،"يوِوطَ" :ه يقال فيهما فإن٨"ةييح" و،"ةيوِطَ" : حنونم مواالحتراز بصحيح الالَّ

 :١٢ فقـالوا  ،١١"ةيلَلَالقُ" و ،)"هليلَاجلَ"ـكَ (،ضاعفاً م ١٠"ةيلَعفُ" و ،"ةيلَعفَ" ن م )ما كَانَ (موا  مت) وهكَذَا(
"جليللَقُ" و،"ييلومل يقولوا، "ي :"لَجللَقُ" و،"يل١٣لني اجتماع املث كراهةَ"ي.  

  : ١٤تنبيه

 ،"يورِرص" و ،"يولوقَ": فيقال فيهما  ١٥"ةوررص" و ،"ةولَوقَ" : حنو "ةولَعفَ "- فيما ذكر  -" ةيلَعفَ"ومثل  
  . ركما ذُ ل؛١٦"يرِرص" و،"يلوقَ" :ال

                                                
  .٣/٣٦٨، والمساعد ٢/٣٧٦، ومر ٦١٦-٢/٦١٥، واالرتشاف ٢/٢٩ انظر قول السیرافي في شرح الشافیة للرضي - ١
 ". من:"، وص١ في ط- ٢
 .٢/٦١٦ قال بذلك أبو حیان في االرتشاف - ٣
  .٢/٣٧٦ انظر ما سبق في مر - ٤
  .من د" أي لم یحذفوا" سقط - ٥
  .من د" لویزة...أي مما ھو صحیح" سقط - ٦
رة اسم لناحیة كذا في النسخ، ولم أجد في القاموس أن لویزة أو نویرة أو لویزي أو نویري اسم لنبت، والذي فیھ أن نوی:"٤/١٦٧٢ في صب - ٧

 - بفتح النون والراء -" النَّورة"تصغیر " نویرة"وھو جنس من الثمار معروف، و" لوزة"تصغیر " لویزة"ومقصود األشموني واهللا أعلم . اھـ"بمصر
  ).نور(، )لوز(، والتاج )نور(، والقاموس )نور(، و)لوز(انظر اللسان . وھي الّزھرة

والدة عمرو بن ): بضم الحاء(وحییة . الضمیر والنیة): بفتح الطاء(الطویة :" قال المحقق٢/٣٧٧ي حاشیة مر وف". ُطَویَّة، وَحییِّة:"٢ في ط- ٨
  . ٢، وأشار إلى نسخة أخرى موافقة لـضبط ط"شعیب

  .من د" حیوي...فقالوا لویزي" سقط - ٩
  .من د" من َفعیلة وُفعیلة" سقط - ١٠
انظر .  الُكوز الصغیر: وقیل. الَجرَّة عامة: وقیل. الَجرَّة العظیمة: وقیل.أعاله: ى الجبل، وقلة كل شيءأعلوالُقلَّة  ؛"ُقّلة"تصغیر " الُقلیلة "- ١١

  ).قلل(الصحاح واللسان والتاج 
  . ٢/٤٩٩، وعق ٢٠٨ انظر اللمع - ١٢
حریك حرف العلة في المعتل العین ومن اجتماع جلیلي وقدیدي؛ فرارًا من ت: كالجلیلة والُقَدیَدة فقالوا: "وفیھ. من د" المثلین..والقلیلة" سقط - ١٣

 ".المثلین في المضاعف، وفي ھذا البیت الشرطان المشار إلیھما فیما مضى
 .٢/٣٧٨ انظر مر - ١٤
الصحاح انظر . ال َصُرْوَرة في اِإلسالم بَأنھ التََّبتُّل وَتْرَك النكاح فجعلھ اسمًا للَحَدِث eوفسَّر َأبو عبید قولھ  .یحجَّي لم ذرجٌل َصُروَرٌة، لل: یقال - ١٥

  ).صرر(واللسان 
 .وھو تحریف". صروّي" في د- ١٦

  
  

 أ/٣٣٨
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 )مهـوي مذ ـزدـ يي ـنالُ فسـالنب       ـا كَـمثْنِيي تلَـانَ ف ـةهستــ انب(  

 تبل قُ التأنيث ألف   ن كانت بدالً م   فإنْ :ةثنية القياسي ها يف الت  مكْ كح النسب مهزة املمدود يف     م حكْ :١أي
 كانـت   وإنْ ".يائرقُ": "اءرقُ" تقول يف    ،تمل س ةً كانت أصلي  وإنْ ".ياوِرحص": "اءرحص" يف   ٢فتقول ،واواً

 بدالً من تسلَ  أو لإلحلاق جاز فيها أنْ     لٍأص وأنْ م  يف   ٣فتقول،   واواً  تقلب "كو ،"اءس "ـ لْع ـ ": "اءب كسائي"، 
   . ما سبق/ويف األحسن منهما ".ياوِبلْع" و،"ياوِسك" :٤ شئت وإنْ،"يائبلْع"و

وإن ما قيدت الت  ثنية بالقياسي  ة احترازاً من الت  اذَّثنية الشو حن ة: "كساينِي"  ،فإن  بِقاس على ذلك يف     ه ال يسالن، 
فال يقال،٥ح به يف شرح الكافيةكما صر  :"كيِاسي" .  

  : تنبيهات

: ٨ فقال ارحح بذلك الش  وصر .ها سالمت ن تتعي ةَ األصلي  أنّ ٧ ويف شرح الكافية   ،ه هنا ى كالم قتض م :٦األول
  . "صحيحما التهدوأج" :٩وقال سهيل فيها الوجهنيوذكر يف الت ".ملَس ت أنْبج ولٍ بدالً غري كانت أصوإنْ"

 ، البقعةَإذا أردت "اءبقُ"و، "اءرح"و، "ماءالس":  حنو،ثٌأنيث ولكن االسم مؤن   للت  إذا مل تكن اهلمزةُ    :الثّاين
ـ " جعلـت    وإنْ ".اءرحص"بينه وبني    قِللفر ؛ وهو األجود  ؛ واإلبقاءُ ،بلْالقَ: ففيه وجهان  حـ قُ" و ،"اءر اءب" 

  . "اءسك" و،"اءدرِ"ـين كانا كرمذكَّ
   ".ياوِش" و،"ياوِم": حنو،  فاملسموع قلب اهلمزة واواً"اءش" و"اءم" إذا نسبت إىل :١٠الثّالث

                       :١١ومنه قوله
٢٧٣ -ا شهيف اوِيالش فَعنـ الَ يهات  

        وـالَ حـمهار اتالَ أدـ وه  

 فلو سـي ب م"أو   ،"اءم "بجلرى يف    "اءشسـ " : إليه على القياس فقيل    الن مائـ  ،ي اوِ ومـ " و ،"ي شائي، 
اوِوشي" .  

                                                
 .٣٧٩-٢/٣٧٨ الشرح اآلتي في مر - ١
 ".كقولك:" في د، وط، وص- ٢
 ".كقولك:" في د- ٣
  ".قلت" في ط، وص زیادة - ٤
٤/١٩٥١ - ٥. 
 .٢/٣٧٨ انظر مر - ٦
٤/١٩٥٠ - ٧. 
 .٨٠١ نا - ٨
 .٢٦١ التسھیل - ٩
 .٢/٦٠٨ انظر االرتشاف - ١٠
، ١٢٩وھو بال نسبة في العضدیات للفارسي . ، وشا"وال حماراه وال عالتھ: "بروایة) حمر( الرجز لمبشر بن ھذیل الشمخي في اللسان - ١١

  .والشاوّي نسبة إلى شاء. ٧/٥٧٠ ورد في شا ، ٤/١٩٥١شرح الكافیة ، و٥/١٥٦عیش ، وشرح المفصل البن ی١٢/٢٥٨والمخصص 
  .المنسوب إلى شاء" الشاوّي"الشاوي، ووجھ االستشھاد قلب الھمزة واوًا في : موضع الشاھد

  
  

 ب/٣٣٨
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 ]سانـوصل رِـبد مـجلَةو رِ مدكِّ        اـصـرب جـماًـز ـثَـلت ـانـماـم  

ـافَـإضـةً موَءةًـبـ بِ دنٍـاب  ٱأَو ب       م رِيـأَوعالت بِالثَّـا لَه ـفجـانِي وب[  

ـ  طَبأَوت"،  "هرح ن قرب": حنو،  ١ اإلسنادي ب وهو املركَّ  ؛)جملَة(ي به من    مما س ) وانسب لصدرِ ( ش اًر" ،
   ."يطبأَت" و،"يقرب": فتقول

   ".يرش" و،"يرِحن": فيقول، زِج إىل الع٣النسب ٢يوأجاز اجلرم

  :٥ ومنه قوله،"تنكُ" إىل  نسبةً"يتنكُ": يخ الكبري يف الش٤هم قولُوشذَّ

  ]نت وعـاجِنوشـر خصـالِ املرِء كُ         [اًتياً وأصبحت عاجِنن فَأصبحت كُ-٢٧٤

ونِكَ" :والقياسي."   

 )ا(انسب إىل ) ورِ مدج...صزم كِّبحنو،٦)اًر : "بلَعبو،"ك "حضرمفتقول،"تو  :"بعلو،"ي "حرِضي" ،
٧وهذا الوجهووراءه أربعةُ،فاقاً مقيس ات ٨ه أوج :  

  . ١٠هري وال جييزه غ،ه وحد٩اجلرمي  أجازه /،"يكِّب" :حنو، هزِج إىل عبسن يأنْ: األول

 قياساً على ،١٢ منهم أبو حامت أجازه قوم  ،"كِّي ب يلعب" : حنو ،ماهيبكرزاالً ت  معاً م  ١١ إليهما بسن ي أنْ: الثّاين
  :١٣قوله

٢٧٥ –ـ تهتجوـزيامـا رـةً هزِيمقِ[      ةًـرزالر نم ريطَـى األمـا أعم ـلَةبِفَض[  

                                                
  ".ینسب إلى صدر الجملة في المركب اإلسنادي: أي) ركب مزجا...وانسب لصدر جملة وصدر ما(:" في د- ١
  .٧/٥١٧، وشا ٣/٣٥٤، والمساعد ٢/٣٧٩، ومر ٢/٦٠٠، واالرتشاف ٢٦١ إجازة الجرمي في التسھیل  انظر- ٢
 .من د" النسب" سقطت - ٣
 .٢/٦٠٠، واالرتشاف ٤/١٩٥٣، وشرح الكافیة ١٣/٢٤٦ انظر القول في المخصص - ٤
، وشرح ٩٠، وأسرار العربیة ١/٢٢٤وھو بال نسبة في سر صناعة اإلعراب . ٦/٢٨٤، والدرر٣/٣٩٥ البیت من الطویل، لألعشى في الھمع - ٥

ال بعد أن یعتمد على الذى ال یقدر على النھوض من الكبر إ:  كذا وكذا، والعاجنيالشیخ الذي یقول كنت في شباب: يالكنتو. ٢/٧٧الشافیة للرضي 
  . كأنھ یعجنیدیھ اعتمادا تامًا
 .، وھذا شاذ"كنت: "كنتّي، ووجھ االستشھاد النسب إلى الجملة: موضع الشاھد

  ".وإلى صدر المركب المزجّي:" في د- ٦
  ".وحده" في د زیادة - ٧
 .٢/٣٨٠ انظر مر - ٨
 .٢/٣٣٢، وزھر ٧/٥١٧، وشا ٣/٣٥٤، والمساعد ٢/٣٨٠، ومر ٢/٦٠١ ، واالرتشاف٢/٧٢ انظر إجازة الجرمي في شرح الشافیة للرضي - ٩
، "باللّي أو أباذّي": "بالل أباذ"قال أبو الحسن في األوسط في : "٢/٦٠١نظر؛ إذ قال أبو حیان في االرتشاف " وال یجیزه غیره: " في قولھ- ١٠

 .٥١٨-٧/٥١٧، وشا ٢/٣٨٠وانظر مر ". فظاھره التخییر كما یقول الجرمّي
  .وھو خطأ". بینھما:"١ في ط- ١١
، ٧/٥١٨، وشا ٢/٧٣١، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٣٨٠، ومر ٢/٦٠١، واالرتشاف ٦/٧ انظر إجازة أبي حاتم في شرح المفصل البن یعیش - ١٢

  .٢/٣٣٢وزھر 
، وشرح الشافیة للرضي ٢/٥٨مقرب ، وال٥٥، والعدد البن سیده ٨٤ البیت من الطویل، مجھول القائل، وھو بال نسبة في العسكریات للفارسي - ١٣
  . ورامیة ھرمزیة نسبة إلى رامھرمز .٢/٣٣٢، وزھر ٣٨١، وجز ٧/٥١٦، وشا ٢/٣٨٠ورد في مر . ٢/٧٢

 .، بعد إزالة تركیبھما"رامھرمز"رامیة ھرمزیة، ووجھ االستشھاد النسب إلى صدر وعجز المركب تركیبًا مزجیًا؛ وھو : موضع الشاھد

 أ/٣٣٩
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  . "يكِّبلَعب":  حنو،بِ إىل جمموع املركَّبسن يأنْ: لثّالثا

 وهـذان الوجهـان   ".يمرضح":  حنو،١ إليهبسن وي"للَعفَ" على  اسمبِي املركَّ أز ج ن م ىنب ي أنْ: الرابع
  . قاس عليهما ال يانشاذَّ

  : تنبيهان

ـ ":  فتقول ، إليهما النسب يف    اإلسنادي بِ املركَّ مكْهما ح ى بِ مس م "امثُيح" و ،"الَولَ" م حكْ :األول  "يوِلَ
و ،٢خفيفبالت"حيثوحكْ".ي حنو م "خمةَسع شر"كْ حبِ املركَّمفتقول، املزجي  :"خِسمي" .  

 - النـسب  ياء   :يعين - ف هلا ذَحوي": ٤سهيل قوله يف الت   ن م  أجود )وانسب لصدرِ جملَة  (: قوله: ٣الثّاين
عج؛"بِ املركَّ ز ألن   قْه ال يتصيف احلذْر فعلى الع زِج،بل ي ذَحفما زاد على الص رِد ،فلو سميـ "ـ بت خرج 
اليومز يد"قلت  :"خجِر٥."ي   

)(٦انسب) و  ت ثَانلامم...نٍإضوَءةً بِابدبافَةً مٱ أَو ب...بجبِالثَّانِي و رِيفعالت ا لَهم أَو(.هذا األخري م ن 
 ؛ يف ثالثة مواضـع     اإلضايفّ بِ املركَّ ن م الثّاين إىل اجلزء    النسب  يكونَ  جيب أنْ  : أي . على اخلاص   العام فعطْ

   :الثّالث وسيذكر ،نيع موضهذا البيتيف ذكر منها 

  . "ومثُلْ كُأم" و،"رٍكْي بأبِ"ـ كةًين كُةُ اإلضاف تكونَأنْ: األول

ـ لْكُ" و ،"يرِكْب" :فتقول،  "رِيب الز ابنِ" و ،"اسٍب ع ابنِ"ـ ك ةبلَماً بالغ لَ ع /األولُ  يكونَ أنْ: اينوالثّ ، "يومثُ
   ."يرِيبز" و،"ياسبع"و

   ٧:تنبيه

  : يقولَ أنْ األحسنكانَ

ةًـافَـإضـ مكُ النى أوِـنــ اشتـهر        مافُـضلَـا غَـهـ كةًـبنِـابـ عـمر  

  

                                                
  .من النسخ جمیعًا عدا األصل" إلیھ" سقطت - ١
  .٤/١٦٧٥، وصب ٣/٣٥١، والمساعد ٢/٦٠٠انظر االرتشاف . بتخفیف الواو:  أي- ٢
 .٢/٣٨٠ التنبیھ الثاني في مر - ٣
٢٦١ - ٤. 
  ".انتھى" في د زیادة - ٥
  . دمن" انسب" سقطت - ٦
 .٣٨٢-٢/٣٨١ انظر مر - ٧

 ب/٣٣٩
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 قـال يف  .١ وليس كذلك."ديالم زغُ" :فشمل حنو،  برأسهمساين قعريف بالثّ  ما له الت    أنَّ مه توه ت عبار ألنّ
ه ر صد فذ ح ،ةًين أو كان كُ   ،هزِجع بِ هردفاً ص رع وكان م  ،ضافاً إليه م  بسن ي الّذيوإذا كان   ": ٢شرح الكافية 

ِسونب  إىل ع كقولك يف    ،هزِج " ابن الزبري" :"زبرِيأبِ" ويف ،"يرٍكْي ب" :"رِكْبوكـذا قـال   . ه هذا كالم"."ي
إالَّ،٣ارحالش غُ"ه زاد يف املثل  أنالم زيد".   

   بِ    (: اظموعلى هذا فقول الن رِيفعالت ا لَهم الثَّانِيأَو( م ن طْ عف العام   ؛ على اخلـاص  رِ النـدراج املـصد 
ه ليس  فإن"ديالم زغُ"ال مثل ، ٤باًالماً أو غَلَهم يعنون باملضاف هنا ما كان عألن ؛د فاس وهو متثيلٌ، فيه"ابن"ـب

موع ه معن ى مفرد ي نسبل جيوز أنْ   ، إليه ب  ي نسوإىل   "المٍغُ" إىل   ب "زيد" ويكون ذلك م بِ  قبيل نـسإىل الن 
املفرغُ" أراد   وإنْ . ال إىل املضاف   د الم زدي" م ٥عوالًج ماًلَ ع فليس م ن   قبيل ما تعر لُ فيه   فبل هو   ،اين بالثَّ األو 

منقبيل ما ي نسبإىل ص رِده ما مل يخلَّال فب٦س.  

  ]"هلِـعبد األش"ـكَ سـلَب  يخفا لَمـم       ن لَألولِـبـانس ذَاـوى هـا سـفيم[

: حنو، منهما) انسبن لَألولِ (ب اإلضايفّ املركّن مالثّاينب فيه إىل اجلزء سنه ي أن/املذكورِ) فيما سوى هذَا(
"عد القَبو،"سِي "القَئِرِام تقول - ومها قبيلتان -"سي :"ارِمئو،"ي "عبدي"،وإن شئت قلت  :"ئرمقال ذو . "ي

الر٧ةم:  

٢٧٦ –سيقُطُ ــ ومنا املَمهرلَـئ اـقْيـكَ      ولا ءاـمـعي البِـنـ فداحلَـب ـةِءاو  

) "عبد األشـهلِ  "ـكَ (اينالثّ إىل   بِس ن سب لَ في خ  فإنْ .)لَبس (األول إىل   سبِبالن) ما لَم يخف  (وهذا  
  . "يدبع" : ومل يقولوا،"يافنم" و،٩"يلهشاأل": ٨ حيث قالوا،"افن مدبع"و

  

                                                
ینسب في ھذه األنواع من المركب اإلضافي للثاني : أي:"من د، وفیھ بدًال منھ" كذلكولیس ....ھذا األخیر من عطف العام على الخاص" سقط - ١

.  بكرّي: أن یكون مبدوءًا بأب نحو أبي بكر فتقول فیھ: الثاني. زبیرّي: أن یكون المركب مبدوءًا بابن نحو ابن الزبیر فتقول فیھ: أولھا. وھو العجز
  ".زیدّي: حو غالم زید فتقولأن یكون األول متعّرفًا بالثاني ن: الثالث

٤/١٩٥٣ - ٢.  
 .٨٠١ نا - ٣
وھو موافق ". وفي تمثیل الشارح بغالم زید نظر؛ ألنھم یعنون فیھ ما كان علمًا أو غالبًا:"وفیھ بدًال منھ. من د" أو غالبًا...وھو تمثیل فاسد" سقط - ٤

  .٢/٣٨٢لكالم المرادي في مر 
  .وھو تحریف". مجموعًا:" في د- ٥
 ".لبس:"ي د، وط، وص ف- ٦
 إلى ورود الروایتین ٤/١٦٧٧وأشیر في صب ". ویسقط بینھا المرئي لغوا   كما ألغیت في الدیة الُحَوارا: "، وص٢وفي ط. سقط الشاھد من د - ٧

ھما، وضبط لقوا كـ غزو،   بضمیر التثنیة في من- یشیر إلى روایة الشاھد المثبتة-ولفظھ :" ھ أیضًافی و.وإلى إسقاط الشاھد في كثیر من النسخ
ویھلك بینھا المرئي لغوًا   كما ألغیت : "بروایة١٩٦ والبیت من الوافر، لذي الرمة في دیوانھ ".وسكون نون العنب، وتخفیف باء الدبة وواو الحواء

لحجة للفارسي بال نسبة في او. ، وشا٦/٨، وشرح المفصل البن یعیش ٢٦٣، والمفصل ٢/١٤١والبیت لھ في أمالي القالي ". في الدیة الحوارا
  . والمرئي نسبة إلى امرئ القیس. ٧/٥٢٦ورد في شا ). ولغ(، والصحاح ٢/٣٥٨

  ". امرئ القیس"نسبة إلى " الَمَرئي"المرئي، ووجھ االستشھاد جواز مجيء : موضع الشاھد
  ".فیھما" في د ، وط، وص زیادة - ٨
 ".أشھلي:" في د، وط، وص- ٩

 أ/٣٤٠
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  : ١تنبيه

:  ذلـك  ن م واحملفوظُ .٢ب املزجي  ذلك يف املركَّ    منسوباً إليه كما شذَّ    ي اإلضايفّ أز ج ن م "للَعفَ" بناء   شذَّ
"تيملو ،"ي"عبرِدو ،"ي "مـِسقَرو ،٣"ي "عِسقَبو،  "ي"عبشميف،  "ي: "و ،"تيم الالَّ ت "عبد ئامـرِ " و ،"ار الد 
ـ  ما فعلوا ذلك ف    وإن ."سم ش دبع" و ،"سي القَ دبع" و ،"يدنر الك بن حج س  يالقَ راراً مـ  ن  : وقـالوا  .سِب اللَّ
"تعبو، "مش"قَتع٤"سي.   

ا  وأم"عبشم س بن ز يد م العالء و بنِ  فقال أبو عمرِ   ٥"اةن  :هلُأص: "عب ش أي  ؛"سم : ح ب، والعني  م بةٌلَد 
ماحلاءِ ن   ،وحب الش سِم: ض ووقال. هاؤ ٦ ابن األعرايب  :هلُأص: "عُءب ش سٍم"  ،والعُءب والع لُد أي،   واحد: 

هو نظريش ٧سٍم.  

 ]وـاجـبالالَّمِ م دبِر اـر نـم هـحفذ        اـجازـلَ نْ ٱ  و م ـيك هدر   ـأُل ف  

عمي جيي ـفحصحِـالتف ـي ال أوثْنِيـته       حـوبجم ـبِ ورٍـقيـهذ ـتيفـوه[  

فـي جمعـي    ...أُلـف  (،م الالَّ : أي ،)نْ لَم يك رده   ٱجوازا  ...ذف ح منه (مالالَّ) واجبر بِرد الالَّمِ ما   (
   ثْنِييف الت يح أوحصالتورٍ ...هبجم قحو (ِبرد ه إليه    الم)يبِهذ (ِالثّ املواضع فيها   : أي ،الثة )هيفوبِ) ترها إليه يف   د

هـا إليـه يف     در بِ : أي - مِ ابور ذي الالَّ   ق ح : أي ؛م إىل الالَّ  إشارةً) يذه(  يكونَ وحيتمل أنْ  . إليه النسبِ
  . النسبِها إليه يف در بِةُيوف الت- املواضع املذكورة

أو ،   أو العـني   ، الفاءَ  احملذوف  يكونَ ا أنْ  إم  فال خيلو   منه شيءٌ   احملذوف الثي الثُّ  إىل بِس ن / إذا ٨ه أن ماعلَو
 ، تصحيحٍ أو مجعِ يف تثنيةربج يا أنْ فإممِ الالَّ كان حمذوف   وإنْ . فسيأيت  أو العنيِ   الفاءِ  كان حمذوف   فإنْ  .مالالَّ
   .أو ال

يجربان يف   فإنهما   ،"سنة"، و "عضة"كـ ٩]و[،  فإنهما يجبران يف التثنية    ،"أخ"، و "أَب"كما يف    ربِ ج فإنْ
  بِ، فتقول       اء،اجلمع باأللف والتسه يف النرب جبجو  :"وِأبأَ" و ،"يوِخـ " و ،"ي عوِضـ " و ،"ي سوِنو  أ ،"ي

                                                
  .٢/٦٠٣وانظر االرتشاف . ٢/٣٨٢ أغلب التنبیھ في مر - ١
 .من د" المزجي" سقطت - ٢
  .وھو تحریف". موقسي:" في د- ٣
س كذا في النسـخ بتقدیم القاف، والقیاس تقدیم العین ألنھ قولھ تقعی:"٤/١٦٧٨وفي صب ". تعبقس:"٢وفي ط. وھو تصحیف". تقعبس:" في د- ٤

 ".نسبة إلى عبد القیس
 ".زید بن مناة:١ في ط- ٥
 .من ص" ابن" سقطت - ٦
 ".انتھى"في د زیادة و ).عبأ( وانظر اللسان والتاج ).شمس( انظر قول أبي عمرو بن العالء وابن األعرابي في العباب الزاخر - ٧
 . من د، واكتفى فیھ بذكر بیتي األلفیة فقط" واعلم أنھ...واجبر برد" سقط - ٨
 .، وص٢من ط زیادة - ٩

 ب/٣٤٠
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"عهِضو ،"ي"سهِن؛ على اخلالف يف احملذوف،"ي ك تقولألن: "أبو،"انو "أخو،"انو "عضو،١"اتو "سناتو" ،
   . على الوجهني،"اتهنس" و،"اتهضع"أو 

فتقول ، "ةثُب" و،"ةفَش" و ،"دغَ" و ،"رٍح":  حنو ، بل جيوز فيه األمران    ،النسبه يف   رب مل جيب ج   ربج مل ي  وإنْ
 باجلرب  ،"يوِبثُ" و ،"يهِفَش" و ،"يوِدغَ" و ،"يحرح" و ، باحلذف ،"يبِثُ" و ،"يفش" و ،"يدغَ" و ،"يرِح" :فيها

  .٢ الياء"ةبثُ" ن وم، اهلاُء"ةفَش" ن وم، الواو"دغَ" ن وم، احلاُء"رٍح" ن وهو م، احملذوفدربِ

  : تنبيهات

ثنيـة   على الت  ٥ وشرح الكافية  ٤سهيل وقد اقتصر يف الت    ،رِ املذكَّ  تصحيحِ  مجعِ رِ لذكْ  فائدةٌ  ال تظهر  :٣األول
اءواجلمع باأللف والت.  

   .ةًلَّتع م العني ال تكونَ بأنْديقَ وهو م،)نْ لَم يك رده أُلفٱجوازا (: ه قولَ أطلق:٦الثّاين

ـ ج مل يوإنْ .٨سهيل والت٧كما ذكره يف الكافية، هرب جبج وةًلَّتع كانت عينه م فإنْ برثنيـة ومجـعِ   يف الت 
صحيحالت   احترازاً م حنو ن : "و ،"اةش "فتقول يف    ، مبعىن صاحب  "يذ "اةش" :"شاه٩األخفش وعلى أصل    ،"ي 

هاآليت بيان :"شوهويف ،"ي "ذَ": "يذوِوي"ألنّ؛فاقاً ات فَ"ه عند األخفش  وزنبالفتح"لع ./  

 عند  د الر بجوو ".انمد" و ،"داني" : يقول ن عند م  ١١ الوجهان جاز "مد" و ،"دي" إىل   بِسإذا ن : ١٠الثّالث
ميقولن : "يدو،"اني "دماني".  

١٢ابعالر :ِسإذا نبإىل ما ح فَذتالم ه وعو١٣ منهاضجاز أنْلِ مهزة الوص ي جبروت لزةُمهف ذَح١٤ الوص ،
، األول على "يهِتس" و،"يوِمسِ" و،"يوِنب": "تاس" و،"مٍاس" و،"نٍاب"فتقول يف  ؛١٥بحصتست وربج ال يوأنْ

  . الثّاين على "يتاس" و،"يماس" و،"ينِاب"و

                                                
 .وھو تصحیف. "عضوان:"١ في ط- ١
. ٤/١٦٧٩، وصب)يبث(اللسان الصحاح وانظر  .والفرقةالجماعة : الثبة. وھو وجھ صحیح فیھا". الواو:"وفي د. وھو تحریف". الھاء:"١ في ط- ٢

 .٢/٣٨٣وانظر ما سبق في مر 
  .٣٨٤-٢/٣٨٣ انظر مر - ٣
٢٦٣ - ٤.  
٤/١٩٤٠ - ٥.  
  .٢/٣٨٤ التنبیھ الثاني في مر - ٦
 .٤/١٩٥٤ شرح الكافیة - ٧
٢٦٣ - ٨. 
  .٢/٣٣٣، وزھر ٣/٣٧١، والمساعد ٢/٦٢٣انظر االرتشاف . َشْوَھة: وأصل شاة.  أصل األخفش تسكین ما أصلھ السكون- ٩
  .٢/٣٨٤ التنبیھ الثالث في مر - ١٠
  ".َیِدّي، وَیَدِوّي: فتقول:" في د زیادة- ١١
  .٢/٣٨٤ التنبیھ الرابع في مر - ١٢
 ".عنھا:"١ في ط- ١٣
 ".وتحذف الھمزة:" وط، وص في د،- ١٤
 ". یستصحب:"وفي األصل. تستصحب الھمزة:  أي- ١٥

 أ/٣٤١
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ـ   كانَ  وإنْ ،ه عين حتفْ ت  ابور حويني أنّ  الن  وأكثرِ ٢ سيبويه مذهب: ١اخلامس لُ أص  وذهـب   .كونَه الـس
٣األخفشلُ إىل تسكني ما أصكونُه الس.   

ـ ":  على مذهب اجلمهور   "رٍح" و ،"دغَ" و ،"مٍد" و ،"دي"فتقول يف    يوِدو ،"ي "ـ د وِمـ " و ،"ي  ،"يوِدغَ
ه أصل  ألن ؛كون بالس "يحرح" و ،"يوِدغَ" و ،"ييِمد" و ،"ييِدي" : وعلى مذهب األخفش   ، بالفتح "يحرح"و

   .العني يف هذه الكلمات

والصحيح سيبويه  مذهب ،  وبه و ر٤د الس غَ" قالوا يف    ؛ماعغَ": ٥"دوِدي."  عن األخفش   ٦هموحكى بعض 
أن٧.ب سيبويه إىل مذهه رجع  

  )اـذْف التـى حـ أَبسـق ويونـأَلْح      ا ـتـنـنٍ بِـابـ وبِاًـتـأخٍ أُخـوبِ(

   ":تخأُ" و،"تنبِ" إىل النسبِ يف فلت اخ:٨أي

كمـا   "يوِنب" و،"يوِخأَ": فتقول ؛ احملذوف اء ورد حبذف الت " ابن  " و ،"أخ"ب إىل   سكالن: ٩فقال سيبويه 
رقال يف املذكَّي .  

  أن١١ْوألزمه اخلليلُ ".يتنبِ" و،"يتخأُ": فتقول ؛اء التفذَحهما وال ت إليهما على لفظبسني: ١٠وقال يونس
إىل   ينسب "هنو ،"ت "منت"  وله أنْ  .وهو ال يقول به   ،  اء بإثبات الت ق بأنَّ  يفر الت     اء فيهما ال تلـزخبـالف  ،  م

   .ة يف الوقف خاص"تنم"ويف ، ةً يف الوصل خاص"تنه"اء يف  التألنّ ؛"تخأُ" و،"تنبِ"

سب إليها  فالن ،١٢"تيكَ" و ،"تيذَ"و،  "اتلْك" و ،"انتنث" :وهي،  ماهم حكْ "تنبِ" و ،"تخأُ" نظائر   موحكْ
 ١٤وعند يـونس   ".يوِكَي" و ،"يوِذَي" و ،"يوِلَك" و ،"يوِنثَ": فتقول ؛هااتر إىل مذكَّ  /سب كالن ١٣عند سيبويه 

   ".يتكَي" و،"يتذَي"و، "يوِتلْ أو كيتلْك" و،"يتنث": تقول

                                                
 .٢/٣٨٤ التنبیھ الخامس في مر - ١
  .٨٢-٢/٧٩ الكتاب - ٢
  .٣/٣٧٣، والمساعد ٢/٣٨٤، ومر ٢/٦٢٢، واالرتشاف ٤/١٩٥٦ انظر مذھب األخفش في شرح الكافیة - ٣
  .١من ط" ورد" سقطت - ٤
  .في د" غد" لیست - ٥
  .٢/٦٢٢بي حیان في االرتشاف  كأ- ٦
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٧
 .٢/٧٥٤وانظر شرح التسھیل للمرادي . ٣٨٦-٢/٣٨٥ الكالم اآلتي بتمامھ في مر - ٨
  .٨٢-٢/٨١ الكتاب - ٩
  .٢/٣٨٥، ومر ٢/٦٢٧، واالرتشاف ٢٦٥، والتسھیل ٦١، والتكملة ٢/٨١ انظر مذھب یونس في الكتاب - ١٠
 .٢/٨٢وانظر ذلك في الكتاب ... أختّي وبنتّي: الخلیُل یونَس الذي قالألزم :  أي- ١١
 .وھو تحریف". لیت:"١ في ط- ١٢
  .٢/٨٢ الكتاب - ١٣
 .٢/٨٢ انظر مذھب یونس في الكتاب - ١٤

ب/٣٤١
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 ب يف   ١هموذكر بعضسإىل   الن "لْكعلى مذهب يونس   "ات : "لْكتي لْ وكوِتي ـ لْ وك اوِتـ ،  "ي كالنب إىل  س
"حىلَب"الثةه الثّ باألوج.   

 ما قبلها على     وإقرار اِء الت فوهو حذْ   ثالث مها إىل مذهبٍ   ونظائرِ "تنبِ" و ،"تخأُ" يف   ٢ب األخفش وذه
ه يف   مذهبِ  وقياس ".يثنوِ" و ،"يكلْوِ" و ،"يبِنوِ" و ،"يوِأُخ": فتقول ؛ه على حركت  اكنِوما قبل الس   ،هسكونِ

  .٣"يوِيذَ" و،"يوِيكَ": فتقول "يح" إىل بسن إليهما كما يبسني أنْ -  احملذوفدإذا ر -" تيذَ" و،"تيكَ"

  : تنبيهان

 .ه الم تفَذني ذكرومها فيما ح   يوِح الن ألنّ ؛ماه الم تفَذ ح "تاًنبِ" و ،"تاًخأُ"  أنّ ا سبق م م حض قد ات  :٤األول
اُءفالت   إذن فيهما ع وض م ذوفةم احمل  الالَّ ٥ن. وإن ما حبت يف   فَذسالن    على مذهب سيبويه ل م  ا فيها مشعارِ اإل ن 
وإنْ، أنيثبالتمل تكن م تمحةًضأنيث للت.   

تاءَ  سيبويه أنّ   مذهبِ وظاهر  "لْكبِ"تاء  ـ ك "اتنو ،"ت "أخوأنّ،  "ت األلف  وعلى هذا ينبين مـا      .أنيث للت
 ادزاء ال ت   الت ألنّ ؛ وهو ضعيف  ."لتعف"ووزنه  ،   الكلمة واأللف الم ،  اء زائدةٌ لت ا  إىل أنّ  ٦وذهب اجلرمي  .سبق

وطاًس. ِسفإذا نإليه على مذهبه قيلب  :"لْكوِتي."   

واملشهور  قْ يف الن  نيل عن مجهور البصري، ونقله ابنـ أنّ ؛ عن سـيبويه ٧ل احلاجب يف شرح املفص اء يف  الت
"لْكب "ات لٌد م الّيت  الواوِ ن  ا،   الكلمة  هي المووز :"فىلَع"  ، تاءً أبدلت الواو   وإذا كان هـذا     .أنيث إشعاراً بالت

بِ يف    يقالَ ذي ينبغي أنْ   اجلمهور فالَّ  مذهبسإليه الن : "لْكتوأيضاً ال ينبغي على هذا القول أنْ       .٨"ي ي عفيما  د 
حفَذت ما أبدلت  /ألنّ ه؛ الم يف  يقالَ لزم أنْوإالَّ،  يف االصطالحمِه ال يقال فيه حمذوف الالَّالم "حمذوف "اءم 
   .مالالَّ

 الثة يف الثَّاُءوالت، "تنبِ" و،"تخأُ" كالم  حمذوفةٌ"اتلْك"  الم وافقه أنَّن مذهب سيبويه ومنذي يظهر م والّ
عوض م مِ الالَّ ن احملذوفة   كما قد ه  متيقالَ  وال ميتنع أنْ   .الًأو   لٌ هي بد م الواو إذا قُ ن صكما قـال  ،  هذا املعىند

                                                
: ٢/٧٠ویقول الرضي في شرحھ الشافیة ". ّياِوَتْل و ِك،ّيِوَتْل و ِكّيلِت وعلیھ ِك. و بنتّي،أختّي: سقال یون: " إذ قال٤٢  كابن الحاجب في الشافیة - ١
ا نسب  على قیاس مفیھ نظر، إال أن یرید أنك لو نسبت إلیھ تقدیرًا" وعلیھ كلتوى وكلتي وكلتاوى ":فقول المصنف ... قول"كلتا"ولیس لیونس في "

  .٢/٦٠٧وانظر أیضًا االرتشاف ". وجھ الثالثةیونس إلى أخت وبنت لجاز األ
  .٣/٣٧٨، والمساعد ٢/٣٨٦، ومر ٢/٦٢٧ي االرتشاف  انظر مذھب األخفش ف- ٢
 .وھو خطأ. بسكون الیاء" َكْیِوّي وَذْیِوّي:" في د- ٣
 .٧٥٥-٢/٧٥٤وانظر شرح التسھیل للمرادي . ٣٨٧-٢/٣٨٦مر   معظم التنبیھ األول في- ٤
  ".عن:"١ في ط- ٥
، وشرح الملوكي ١/٥٥وفي شرح المفصل البن یعیش . ١/٥٧٨جب ، واإلیضاح البن الحا١٣٠ انظر مذھب الجرمي في كتاب الشعر للفارسي - ٦

  . عن أبي عمر الجرمي أن التاء زائدة للتأنیث٣٠٢
  .١/٥٧٨ اإلیضاح البن الحاجب - ٧
  .وھو خطأ". كلتاِوّي:"، وص١ في ط- ٨

 أ/٣٤٢
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بعض النبِ" يف تاء ١نيحوينأُ" و،"تخإ: "تنلٌها بدم ف . الكلمة المِن٢إذاا أم لُأريد البدألنّ ؛ال فَ االصطالحي 
  . ٣هع موض يفركَذْقاً ير فَعويضِ والتبني اإلبدالِ

ضـاً كتـاء   و فيها ليـست ع اُء الت إذ،  فاقاً ات "ناب" إىل   بِسكالن "يوِن وب ينِاب": "ةناب" إىل   النسب: ٤الثّاين
  . انتهى."تنبِ"

)ضـوـاع يـانِـالثّفـ مثُن ـنـيـانِـثَ     ي ـائيذُو ل الَ"ـنٍ كَـه"و "٥)"يـالَئ  

 ِسإذا نالثُّ  إىل ب نائي و ٦ كان ثانيهفإنْ عاًضحر فاً صحيحاً جازفيه الت ضعيفـ "فتقـول يف  ، ه وعدم : "مكَ
   ".مي وكَيمكَ"

 ؛"يوِولَ" و ،"يوِيكَ": "ولَ" و ،"يكَ"فتقول يف   ،   أو واواً   كان ياءً   مبثله إنْ  فع ض  لنيٍ  كان ثانيه حرف   وإنْ
   ".ود" صار مثل فعا ض ملّ"ولَ"و، "يح" مثل  صارفعا ض ملّ"يكَ" ألنّ

  اهلمـزةَ وإن شئت أبـدلت ، "يالئ": "الَ"فتقول فيمن امسه  ،  ها مهزةً فُع ض لَدب وأُ تفَوع كان ألفاً ض   وإنْ
  ٨."يوِالَ":  فقلت٧واواً

  ]زِمـه التـنِـيـح عـتـوفَ رهـبـفَج        دمـا عـا الفَـم "يةـش"ـوإنْ يكُن كَ[ 

عنـد  ) وفَتح عينِه التـزِم    (، إليه ١٠ه فائ دربِ) فَجبره...ما الفَا عدم  (م   الالَّ تلَّعم) ٩"شية"ـوإنْ يكُن كَ  (
 ىل أصـلها مـن   إ العنيه ال يردألن ؛"يوِدوِ" و،"يوِشوِ" :١٢"ةيد" و،"ةيش"فتقول على مذهبه يف  ،  ١١سيبويه
كونالس ،مطلقاًبل يفتح العني ،الالَّلُ ويعام املقصور معاملةَم .   

   ".يوِديِ" و،"يوِشيِ": مذهبه  على /فتقول، كون كان أصلها الس العني إىل سكوا إنْ يرد١٣واألخفش

    الالَّ فإن كان احملذوف الفاء صحيح   م مل يجبب فتقول يف  ،رسإىل الن "عـ ": ١٤"ةد عدـ "وإىل ، "ي ةفَص" :
"صفي".  

                                                
  .٧/٥٥٩، والشاطبي في شا ٢/٣٨٦المرادي في مر ، و٢/٢٩٦ابن جني في الخصائص  ك- ١
  ".إنوأما :" في د، وط، وص- ٢
 .٤٢٢ باب اإلبدال - ٣
  .٢/٣٨٧ التنبیھ الثاني في مر - ٤
 .٣٨٨-٢/٣٨٧ بتمامھ في مر اآلتيشرح ل - ٥
 .من د" ثانیھ" سقطت - ٦
 .من د" واوًا" سقطت - ٧
 .٣٨٨-٢/٣٨٧، ومر ٢/٦٢٥ انظر ما سبق في االرتشاف - ٨
ِوْشي، نقلت كسرة الواو إلى الشین بعد أن سلب : وأصلھا: "٤/١٦٨٥وفي صب . لدواب كلُّ ما خاَلف اللَّْوَن من جمیع الجسد وفي جمیع ا:الشِّیة - ٩

  ).وشي(وانظر الصحاح واللسان ". سكونھا، ثم حذفت الواو وعّوض عنھا ھاء التأنیث
  .من د" فائھ" سقطت - ١٠
  .٢/٨٥ الكتاب - ١١
 ). ودي(انظر اللسان والتاج .  َحقُّ الَقِتیل:الدِّیة - ١٢
 .٢/٣٣٥، وزھر ٢/٣٨٨، ومر ٢/٦١٩، واالرتشاف ٤١، والشافیة ٣/٨٠ھب األخفش في األصول  انظر مذ- ١٣
  ).وعد(انظر الصحاح واللسان .  العدة مصدر َوَعَد، ویكون اسمًا أیضًا بمعنى الوْعد- ١٤

 ب/٣٤٢
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  : ١تنبيه

 بقي من  ٢ ثالثٌ  احملذوف قسم  مل ي بين كْ حوحكْ .ه وهو حمذوف العني   م م إنْ ٣هه أن   مل  ه صحيحةً  كانت الم 
يجبكقولك يف   ،  ر"سو ،"ه "ذْم" مسهماى بِ م: "هِسو ،"ي "مذهماوأصلُ،  "ي: "ستو ،"ه "مك ".ذُن ذا أطلق كثري  
من الن ٥]بل،  س كذلك ـولي[ ،٤نيحوي ه و قَ ميال يكونَ   بأنْ د  م ـ املض ناعحنو ف : "رذف ـة حب فَ املخفَّ "ب

 فيـه    وال يعـرف   ،٦ عليه سيبويه  نص . احملذوف در بِ "يبر": ه يقال فإن  إليها بِسي ا ون  م إذا س  ،الباء األوىل 
خكا  وإنْ .الف  ـال" : حنو ةًه معتلَّ نت المو ،"يرِم "يىر "- مسما م ى - بِجـال": فتقول فيهما ،  رمرئي"، 
  .٧ويف فتح العني وسكوا املذهبان ، احملذوفدر بِ"يرئيال"و

 ]احالْواذْكُـو ـدن ـراًبـاسملْجعِ ـ ل      شي ــإنْ لَمابِه احا بِالْـوـدضعِـو[  

ـ اذْ(ـ ب مفعولٌ)داحالو( :)واحدا بِالْوضعِ (٨اجلمع) إنْ لَم يشابِه ... للْجمعِ اًوالْواحد اذْكُر ناسب  ( ، )ركُ
إنْ ( : وهو معىن قوله  -  قياسي د له واح  ك إذا نسبت إىل مجعٍ     أن :يعين ).ركُاذْ( يف   ٩مريِ الض ن حال م  )باًاسن(و

 ابِهشي عِ  لَمضا بِالْوداحئْجِ - )و بواح او هدنسبفتقول يف  ،   إليه بسفَ" إىل النركُ" و،"ضائسالنِقَ" و،"بت" :
   .١٠ خطأ"يِسالنِ وقَ،يبِت وكُ،يضئارفَ": اس النوقولُ ".يِسنلَقَ" و،"يابِتك" و،"يضرفَ"

  :١١ أقسامومشل ذلك أربعةَ،  إىل لفظهبِسضع ن واحداً بالو شابه اجلمعفإنْ

ـ   إمهال واحد   بسببِ "يدادبع" ألنّ ؛"ييدادبع": فتقول فيه  "يدادبع"ـ له ك  ما ال واحد  : األول ه شاب١٢ه 
  . لهدا ال واحمم "طهر"و، "موقَ"

ه  إىل أن  ١٥ أبو زيد   ذهب /: خالف ١٤ هذا  ويف ."ةحملَ" واحده   فإنّ ١٣"حالمم"ـ ك  شاذٌّ ما له واحد  : الثّاين
كاألو ل ينسفتقول،   إىل لفظه  ب: "الَممحوحكى أنّ  ،"ي العر املَ" قالت يف    بح١٦"ناس :"محنِاسي." ١٧هوغري 

                                                
 .٢/٣٨٩ التنبیھ في مر - ١
 .من د" ثالث" سقطت - ٢
 .من د" وحكمھ أنھ" سقط - ٣
 .٢/٣١٤، وابن عصفور في شرح الجمل ٤١ كابن الحاجب في الشافیة - ٤
 . زیادة من د، وط، وص- ٥
 .٢/٨٠ الكتاب - ٦
  ".انتھى"وفیھ زیادة . من د" المذھبان...وفي فتح" سقط - ٧
  .من د" الجمع" سقطت - ٨
 ".المسَتِتِر : "زیادة  د، وط، وصيف - ٩
فرائضّي، : أن ینسب إلى الجمع على لفظھ مطلقًا، وخرج علیھ قول الناسقومًا قد أجازوا ؛ وفیھما أن ٣/٤٠٥الھمع ، و٢/٦٢٨انظر االرتشاف  - ١٠

  .وكتبّي، وقالنسّي
  ".أشیاء" في األصل- ١١
 ".نحو"، وص زیادة ٢ في ط- ١٢
 ).لمح(و) دنق(انظر اللسان والتاج . وھو جمع شاذ آخر". مالمیح:" في د- ١٣
 ".القسم: " زیادة د، وط، وصيف - ١٤
 .٣/٣٨٠، والمساعد ٢/٣٨٩، ومر ٢/٦٢٨ي زید وحكایتھ في االرتشاف  انظر مذھب أب- ١٥
 ).حسن(انظر الصحاح واللسان .  المحاسن جمع ُحسن على غیر قیاس- ١٦
  .٢/٦٢٨ كأبي حیان في االرتشاف - ١٧

 أ/٣٤٣
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بفيقول يف   ،  اً كان شاذّ   إىل واحده وإنْ   ينسبسإىل   الن "ملَ": "حالممحي"،   وعلى ذلك مش اظى النيف بقية   م 
ـ  ال كاملهم  ،د القياسي ي الواح  كذ اذِّ الش دو الواح وذُ": ٢سهيل وعبارته يف الت   ،١كتبه ل الواحخالفـاً أليب  ،د 
  . ه هناوقد حيتمله كالم، "زيد

ـ الَك": افتقول فيه  "رافعم" و ،"نائدم" و ،"ارمأن" و ،"بالَك" : حنو موعِ اجلُ ني به م  مما س : الثّالث  ،"يبِ
ومثـال ذلـك    ،  سب اللَّ نم إذا أُ  ى به إىل الواحد    املسم  اجلمع دروقد ي  ".يرِافعم" و ،"ينِائدم"و،  ،"يارِمأن"و
بالنسب إىل  " يودهرالفُ"و،  سب إىل لفظه   بالن "ييداهرالفَ" :قالوا فيه  -  أسد ن م نٍطْ على ب  ملَع -" يداهرالفَ"

 ألنّ ؛"يرب": "ابالرب" إىل   النسبما قالوا يف    وإن ".ودهرالفُ"ـى ب سمه ليس لنا قبيلة ت     ألن ؛سِب اللَّ نِم أل واحده
"الرليس باسمٍ  "ابب  لواح د، ما  وإن"الرابب:" ض ةب، لكْوع، وت وروثَ،  يمم  ،وعو ،يد "الر٣"ةب :الفـ  ،ةُقَر ا  فلم

  ."اببالر" : قيل هلمروا يداً واحدةًاجتمعوا وصا

ابعوالر :كقوهلم يف ، ملَما غلب فجرى جمرى االسم الع"األنارِص" :"أنارِصويف ، "ي"األنوهم قبائل  -" ارِب
منبنِ بين سعد عبد م متيماة بنِن - "أنارِبي".  

  : ٤تنبيه

 ِسإذا نإىل   ب "تمأَ" و ،"اتررضو ،"ني "نِسباقيةً "ني   قيل تها على مجعي :"ترِمو،  "ي"أرضـ " و ،"ي هِسنأو  ي 
وِسني" ،هعلى اخلالف يف الم .وإذا نزِسب إليها أعالماً التمفتح نيلَ العني يف األو،الثّالث الفاء يف  وكسر .  

 )مفَـو ـعفَ لٍـاعـ وـ فَ الٍـعلْ ـع       سي نــفـبٍ أغْننِ اليلْـا فَقُبِـى ع(  

  :٧قولهك، يء الش به صاحب/مقصوداً ٦"لاعفَ"وغ  غالباً بصالنسب ياء نى عنغتس ي:٥أي

  رـامـف تـيـي الصـن فـك البِـ        ـت أنـمـي وزعـتنِررـ وغَ-٢٧٧

  . رٍم وتأي صاحب لنبٍ: ٨قال سيبويه

  

                                                
 .٢٦٥، والتسھیل ٤/١٩٥٩ انظر شرح الكافیة - ١
٢٦٥ - ٢.  
 ).ربب(نظر اللسان والتاج ا. وھو ضبط صحیح آخر. بضم الراء" الرُّبة" في د - ٣
  .٢/٣٩١ التنبیھ بتمامھ في مر - ٤
  .٦٣٤-٢/٦٣٣وانظر االرتشاف . ٣٩٢-٢/٣٩١ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٥
 .من د" فاعل" سقطت - ٦
، ٢/١٦٠، وشرح أبیات سیبویھ البن السیرافي ٣٢٧، وأدب الكاتب ٢/٩٠، والكتاب ٣٣ البیت من مجزوء الكامل، للحطیئة في دیوانھ - ٧

وإنما  ،والشاعر یخاطب الزبرقان. صاحب تمر: وتامر. صاحب لبن: البن. خدعتني: وغررتني. ٧/٥٨٤ورد في شا . ، وشا٣/٢٨٢والخصائص 
 . البن بالصیف تامر ألنھم مخصبون في الصیف، یكثر عندھم اللبن والتمر، فإذا كان عادمًا للبن والتمر في الصیف فھو لھما في الشتاء أعدم: قال
 .٢/٩٠ الكتاب - ٨

 ب/٣٤٣
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  :١ومنه قوله، ةوسكُِ ذو و ذو طعامٍ:أي ؛ كاسٍماع ط فالنٌ:وقالوا

  يـاعم الْكَاسـ أنت الْطَّكـ فإندـواقْع]      دعِ املَكَارِم ال ترحلْ لبغيتهـا[ – ٢٧٨

  :٢وقوله

٢٧٩ –ـ كمهنِي ليةَ لميا أُمي  اصـيِء ا      [بِـنطب هـيـلٍ أُقَـاسبِولَياكلكَـو[  

   .بص ذي ن:أي

   ".ارطَّع" و،٣"اززب":  كقوهلم، مقصوداً به االحتراف"العفَ"صوغ بو

وقد يقوم أحدمها مقامر اآلخ:   

   .فر احلنه مألن ؛٥"اكوح" يف معىن "كائح ":هم قول٤ُ"العفَ"  مقام"لاعفَ" قيام نمفَ

ومن ٧ه قول٦ُهِسكْع:  

٢٨٠ –و ـلَيمي ربِذ نِـسنطْعـحٍ فَيي بِه      لَيـوي سبِذ ــسلَيو فـيببِن الِـس  

  . لب وليس بذي ن:أي

 ه تعاىل قون قولَ وعلى هذا محل احملقِّ   ": ٨فقال املصن :﴿وم ا ربمٍالَّظَ بِ ك بِ للعسورة  [﴾يدبذي  :أي ]٤٦: ٤١لتفص 
ـ    ؛وتتاع الب يب ول ،رِطْاع الع قالوا لبي ،   يف بعض ذلك   النسبى بياء   ؤتوقد ي . مٍلْظُ ـ ع" :٩ةيِسوهـي األكْ ار طَّ

رِطْوعو، "ي"بتات وبتي.""   

  

                                                
، وشا، ٦/١٥ وشرح المفصل ١٥/٧٠، والمخصص )ذرق(، والصحاح ١/٣٢٨، والشعر والشعراء ١٠٨ البیت من البسیط، للحطیئة في دیوانھ - ١

 . ٧/٥٨٥ورد في شا . ٦/٢٩٩والخزانة 
، وأمالي ابن ١٤/٢، واألغاني ١/٣١٥، والكتاب ١١١-١١٠، والجمل المنسوب إلى الخلیل ٤٠من الطویل، للنابغة الذبیاني في دیوانھ  البیت - ٢

وناصب . دعیني: وكلیني. ٧/٥٨٤، وشا ٢/٢٠ورد في مر . ١١/٢٢، ٣٢٢، ٢/٣٢١، والخزانة ٤/٣٠٣، ومر، وشا، والمقاصد ٢/٣٠٦الشجري 
  . أعاني: وأقاسي. والتعبمن النصب؛ وھو اإلعیاء 

  ).بزز(انظر الصحاح واللسان . بائع البّز؛ وھو ضرب من الثیاب:  البزاز- ٣
 .من د" مقام فعال...مقصودًا بھ" سقط - ٤
 .وھو تحریف". حّیاك:" في د- ٥
 ".العكس:" في ط، وص- ٦
، ونا، ومر، وشا، ٦/١٤، وشرح المفصل البن یعیش ١٥/٦٩، والمخصص ٢/٩١، والكتاب ٣٣ البیت من الطویل، المرئ القیس في دیوانھ - ٧

 .٢/٣٣٧، وزھر ٧/٥٨٥، وشا ٤/٢٩٢، وھشا ٢/٣٩١، ومر ٨٠٤ورد في نا . ٣/١٦٢وھو بال نسبة في المقتضب . ، وزھر٤/٥٤٠والمقاصد 
 .٤/١٩٦٣ شرح الكافیة - ٨
  ).بتت( انظر الصحاح والسان والتاج - ٩
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 باسٍ وذي ل١امٍع ذي طَ:مبعىن "ملٌ وعسبِ ولَعم طَلٌجر": كقوهلم،  كذا مقصوداً به صاحب"لعفَ"وبصوغ 
وذي ع٢أنشد سيبويه، لٍم:  

٢٨١- ـلَسلبِلَي ـتينلَكهِـ وـي نر  

  .هار بالنلٌام ع:أي، يارِهي نولكن: ٣أراد

  : ٤نتنبيها

ـ  مع أةٌامـر ": كقـوهلم ،  "العفْم"ـ أيضاً ب  النسبى عن ياء    نغتس قد ي  :األول ـ  ع  ذات : أي ؛"ارطَ  .٥رٍطْ
  .٦يوهو اجلر ؛رٍ حض ذات:أي ؛"ريضح مةٌاقَن": كقوهلم، "يلعمفْ"و

ال يقـال لـصاحب     ":  قال ؛٧ سيبويه هذا مذهب . ها كثرياً  كان بعض  وإنْ ، مقيسة  غري هذه األبنيةُ : الثّاين
الديقق: "اققَّد"  ،  اهكَّفَ" :وال لصاحب الفاكهة"  ،  وال لصاحب البر: "بارر"  ،ـ " :عريوال لصاحب الش شارع."" 

٩.س هذاـ يقي٨دواملرب   

 )غَيـوم ـرـــا أسـلَفْتم ا ـقَـهرر      ى لَـعقَيالّذنـ يناقْـلُ م ـهـتاـصر(  

 ن مه أشذُّ وبعض، وال يقاس عليهظُفَحي، اذٌّ شطوابِ الضم منخالفاً ملا تقد مالنسب ن م/ ما جاء   أنّ :١٠يعين
ـ د": "رِهالـد "وإىل ، بكسر الباء "يرِصبِ": "ةرصلبا" إىل النسبهم يف فمن ذلك قولُ   .١١بعضٍ رِهي"  بـضم 
وإىل  ،  ١٢الالد"مور" :"مرزِووإىل  ،  "ي" الـري" :"ازِروإىل ، "ي"خـ ر اناس" :"خـ ر سيوخ ـ ار سوإىل ، "ي
"و ،"ءوالَلُج "حرموضعني –" اءور – "لُجولو ،"ي "حورِروإىل  ،  "ي"البحينر" :"بحانِرأُ"وإىل  ،  ١٣"يـ م ةي" :
 األنصار منـهم  ن موهم حي -" ىلَببين احلُ"وإىل ، ني السبضم "يلهس": "لهالس"وإىل  ،  بفتح اهلمزة  "يوِمأَ"

هللا ا عبد بن  سلول املنافق  ١٤بنا  أيب، وس ي أبوهم احلُ  مى لعظم بطنه  لَب- "حبلي" ومنـه   .لباء احلاء وفتح ا   بضم
                                                

  .١من ط" ذي طعام" سقط - ١
ورد في نا . ٤/٥٤١، والمقاصد ٢/٥٥، والمقرب ٥٩٠، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في نوادر أبي زید ٢/٩١ الرجز أنشده سیبویھ في الكتاب - ٢

 .٢/٣٣٧، وزھر ٣٨٤، وجز ٧/٥٨٦، وشا ٤/٢٨٥، وجا ٢/٥٠٦، وعق ٤/٢٩٣، وھشا ٢/٣٩٢، ومر ٨٠٥
  ".أي "١ في ط- ٣
 .٢/٦٣٤وانظر االرتشاف . ٢/٣٩٢والتنبیھان بتمامھما في مر . وھو تصحیف. "تنبیھات: " في جمیع النسخ- ٤
  ).عطر( انظر اللسان والتاج - ٥
  ).حضر( انظر اللسان والتاج - ٦
 .٢/٩٠ الكتاب - ٧
  .٣/١٦١ المقتضب - ٨
 ".انتھى"وط، وص زیادة  في د، - ٩
  .٢/٣٩٣، ومر ٦٣٥-٢/٦٣٤ انظر االرتشاف - ١٠
بالكسر؛ " بصري"أشّذ من " مروزي"فـ. لعلھ لكثرة التغییر المخرج عن القیاس أو قوتھ" وبعضھ أشذ من بعض: "قولھ: "٤/١٦٩١ في صب - ١١

  ".ن التغییر فیھ بزیادة حرفینأشذ منھما؛ أل" رقباني: "ونحو. ألن التغییر بالحرف أقوى من التغییر بالحركة
وانظر اللسان ". لحادھرى الذي ھو من أھل اإل بینھ وبین الدَّ فرقًا؛ھري بضم الدال للرجل المسنُد: قالوا: "٢/٨٢ في شرح الشافیة للرضي - ١٢
 ).دھر(
 .وھو تصحیف". نجراني: النجرین:" في د- ١٣
سم أبیھ واسم أمھ سلول، فالذي ینبغي ابن أبي ابن سلول، وتكتب ألف ابن سلول، اعلم أن ا:"٤/١٦٩١وفي صب . ، وص١من ط" ابن" سقطت - ١٤

  ".ابن أبي رأس المنافقین: والذي بخط الشارح

  
 أ/٣٤٤



 

336 
 

ـ ح واجلُمة واللِّرِع والشةبقَللعظيم الر "يانِيحل"و، "يانِمج"و، "يانِرعش"و،  "يانِبقَر": همقولُ هم يف وقـولُ . ١ةي
 ذلك نم موقد تقد .األول ها مفتوحةُوكلُّ" امٍه وتانم ويآمٍ شلٌجر": "ةامهت" و،"نمالي" و،"مآالش" إىل النسب
  . يف أثناء البابألفاظٌ

  : خامتة

 أحلقوا آخبِ كياء    ياءً  االسمِ رسالن قِ للفر   فقالوا، هِس بني الواحد وجن: "ِزنِج وزجِنو، "ي"ترك وتـ ر كي" ،
   ".ةلَخ ونلٍخن"و، "ةرم وترٍمت"مبرتلة 

  . "ةابسن" و،"ةياوِر": كما قالوا، "يرِقَأش" و،"يرِمأح": "رقَأش" و،"رمأح"وللمبالغة فقالوا يف 

 وهو  ؛ بالفتح "يدرب" :وحنو،  ٢رِم الت دو أج ن م بروهو ض  "ينِرب" و ،"يسركُ":  حنو ،ةًم الزِ يادةًزِ وزائدةً
نب٣ت ،وهذا كإدخال التغُ"ـك، أنيثاء فيما ال معىن فيه للت٤"ةلَّظُ" و،"ةفَر.   

  :٦ كقوله،ةًضارِ ع٥ زيادةًوزائدةً

  رِيـاً وأَنت قنسـبرـ أَطَ– ٢٨٢

        هالْدـوسبِاإلن ـرارِيود ان  

  . ارو د:أي

لَومنه قول الص٧انت:  

٢٨٣ -لَتا الصـ أنالّذي انِيتملع ـ قَدم         حكَّـإذَا مـا تبِالْح وفَه ـكْمـمِ صعاد  

  . أعلمهللاوا

                                                
  .٣/٤٠٧والھمع ، )ربب(، واللسان ٣/٨٢، واألصول ٣/١٤٤ انظر المقتضب - ١
  ).برن( انظر الصحاح واللسان - ٢
  ).برد(انظر اللسان والتاج . واحدتھ َبْرِدیٌَّة نبت لھ قطن، - ٣
 ".ةوُظلم:"في جمیع النسخ األخرى - ٤
 .وھو خطأ". الزمة" في األصل زیادة - ٥
وھو بال نسبة في الجمل المنسوب إلى . ١١/٢٧٤لخزانة ، وشا، وا١/٢٠٩، والبیان والتبیین ١/١٧٠، والكتاب ٦٦ الرجز للعجاج في دیوانھ - ٦

والطرب . خفة الشوق:  ھناوالطرب. ٧/٤٨٣، ٣/٢٦٦، ٢/٥٤٨ورد في شا .  ٢/٥٤، والمقرب ٤٠٠، ١/٤١، وأمالي ابن الشجري ١١٤الخلیل 
  .انت للمبالغةزائدة زیادة عارضة، وربما ك: "دوارّي" والیاء المشددة في .الشیخ: والقنسري. خفة السرور: أیضًا

والبیت من قصیدة قالھا الشاعر وقد جعلوا إلیھ الحكم بین . ١/٣١١، والمحتسب ٢/١٤١ البیت من الطویل، للصلتان العبدي في أمالي القالي - ٧
  . زائدة زیادة عارضة"الصلتانّي" والیاء المشددة في .مظِھٌر ومبّین: وصادع. جریر والفرزدق أیھما أشعر




